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!!لمجوفهلوكبم

!!يض

لاطاوكلوفيقاْإوسدأدأ،بأمرهوالهدأة،رسلهعلىوملا،-وسلاماللهحمدا

.ا!ولىاوطقا(فىىْؤإ!3

إمد:و

رانصا!،لملئاس-تشنلو-شضلمت،اخرىةهرظافةنعرلاناف!3-

يقالد)نبللا-ط3بإة؟تختلفالاديانكانتو)ذا.الدينمثل،داه.لاوأ!ل

مطمهافإن-معتنقيهأفرادبئعددأ)اتدينأ!لظهريةصورهت!تعددقدآلوافمد

.قالإنهاو،لمميربالمحي!4يتعلق!يرهءىالى-يشير

1)ق،الحياةهذ.منالواءكاالح!يمالموتفح!الدينيةرالاف!.إنقو!لأقى+؟،َ+

مذهلة.بسرعةالتطورخطافيماتس!ير

معوقفاو+المسئقبلة،ألاخرىالحياةنمملأنندربرمافتماْع!ذ!تصحواا!أ

ن(-الاقلعل-الإس!لامدفىدورولذا.الآننحياها-ا)ىالخعاةوعغلى+

حيث،أستعمالاقومواثممالهالاست!نلالهاقا)راد.مقفاناطذء+الحاقيتف!1!
كابم-ير-

يلديا.الحياةهن!طوز--وذالةىفعلا.الإعسكبنا2قنى."

الطء.ضجطع!ل!ممجل،الَانضهاالمشدإَ*لحياةنطىإ*قبهبارة)تا".ْ"

وخبعم!النية،،الفكرصوهمقتماماالنفوستخلو-ىذلكيتحققولن.!"ا

ر؟ةسباهيافكرضتةقكبقىنما)والاَثامالجرائمجميع-؟-وإذي!حظنا.أنا-،:-



الفردباطنبإصلأحالدين-ءناأص-،أدركأ،التقيذحيزالىالخروجفيل

تاما.إعلاط

للديئ.04لدبايةجوهرقيمةإثكل،با،لوصة5الاعتقادأنفىجدالولا

وما،هل1هناكإذاكاتالموتدادام"أ-تابأأحدقولأنغروولا

العماسةعقمهبراذلكلاجدو)ق.،واحدهناكيكنلم)*ااهياةاتعس

!صمن،أو،وأفعالهأقوالهمقؤءنلهلإسالذىالم!دتأتابا)كأوالثقاء

والتقدير.أكبريرممكنةا!لحعاةمجعلأو،واء!نانوا)برلالص

معوفةنشدتأنتدمجصللم0!برارهـ4)ءدىء-ب،-وة"،قاللفد

ولة!.،ا)فرجعللاوالحصفىةصلتثم،والحرجالفعق?لاتفىءالط

،جوبرت،قولثلفىإياها،الفلاسة4مق!عيرالدينلإنجازاتاء!رف

لكلشىءكل)نه.وأنحياء،+شرظأحراراينالدام!سها،الفقراء-ى...ه

،.بهطروو)جبه7خر،لإنسانوبالةسبة،وعلهأدبهمالإنسان4النمب)نه.الرجال

قداسته)طارفىديقكلبامتهانألغرا)فكرىاق!اوليهميغرالذيقفإلى

مدىوبكقشفوا،بأنفسهملعيحثواادعوةاتوجهننيمكل،الحاليةأواتاريلة

ثهم.أرانهافت

و)خوتناثناأبانحومشوليتنانقدرفإننا،يقالدصولال!تابهذان9و)ذاكا

أض،دينأىحليافعئاتدون،يننابدالمتصلةاْطقاق،يهضالتبيرءسررةفى

التهفي(ال!"الديئ،ظاهرةمناا،وليعاج،أبوابئلاثةالكتابرضنم

موِصةتبدوقدبصورةباتاريخءلاقه)ضاحمع،وهدظومصدرا!مريفا

تهظرإفهمرهبن،الحياةفىالإ-لامدورقيمة)درادُبأنمنانا)يخماال!ثىء،بهض

التاريخ.الى

بالعرضهـنهاطريقتينو!ى،الديندراسةلطرقإثافىال!بابي!رضو



يطبالحدذددقبعا،،4التاريخهيقةوالطر0النةة4يقةالطرومىا:والتفصيل

طها.و:سورنةاالمفءق

مقتنوعت،ا،قارنةلموضوطتنماذجفيمرضوا،خيرالثالثأباباأما

خيةارنمحدددينا-!يارأو،يانا،دفىمحددهـوصوععلىرالاؤتطءحيث

طأتاستعرضناوأننا،1)*بادات،فص-لفىلا!ناوقد.لأدياناهـف!

الثلا؟4الاإوابقدريفوقصؤاذلدُلاستغرق،ا)حبرىإنالادفىالحبادات

ء-تقل.كتابفىهإعداريرنارالذاو،مجت!4

معالجتهايجببارز.؟صماكلالإ-لاقيوقراءاقىدرا-ىءق%رجتوقد

يل:ما!و.يةيد

الىطودف،الجدلفبشواءق4وتخليص،الكلمعلمتفيم)كلادة-ا

.1)صراع4ءابه)

إصداربمجردلاةتناغوايثلحدااهلم1فَىاءثفكر-بخS-نتظارلاادةءا-2

.ا)ث!ابفضوللا-رضىمؤةتةيعةءسفتاوى

.الدنلرجلسص4لةباأجنبيةلص4تةانو)ة-لميد!!راتضمةهـورة-3

للدين.-تما.ناقضةولإ-ت،الدثىالفهمتجديدعلمعينةالعلمئقحمقاواعتهار

فىالمثلقفربب!ثريةذجتخلقةهـورةومقالفنمقموقفنا-4

والمشارع4.والوءىإيةوالإمجاالمجوقي

بدارأولكليةبانوقأعاءقوبمخ،هـأ-ءالعزشلولدىلاثممرو)ق

.المورةب!ذ.ادكتاب)خراجعلى4الجامبالكتب

صنوابراهيمكملامممدد.

1310791اةفىالاص!ندرية
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أ!اييالاُوُؤ

الدين!"4

،إ-يددةابا،رراقوأْراهااوالماتأصرءق؟!يةالعر4اللكلفى4اللةظهذه1هل

-ايفيروزابادىيذكرماعلى-تفي؟الحياةنب-هـاءات!حيراؤضهللأ/ىء4،اكو

نءظبا،ووا،ةدباواله،ةد11*او،ءزافىا5:زءزلأاشا،ءابا4ةتوها"صتذا

أ"إبة،واالقهرو،بصاطوا،ءاوا)د،لوا)ذ،عةوا)طا.ءنهالاينواأ،ر،مطاا

،.د-تا)توو،يرلهداو،ةيرا)-و،-مطوا،الكاو،ن&إطااو،هلاستعلااو

...والإكراه،4وا،ه!ث،لورعرا،وادلة،4إو-لءزألتهت*بدمابميمو

...،(1)والقضاءوالحال

البهضخإ)خفاد4علاةصس،لؤدإءف!اأنلناويبداء4فىالمعا!ذهوبتصةح

نءثيرؤدءوا)قضا(الدالإةصح)ينالدإةممرةالمادةةباطارول!ن،الاَخر

فىذءتهإذىاو!لدين4،ضا)ةإزاءالإأ-انعاتقالماقىعلىالو)-بإلىخفىطرف

فىذاالمهاقالمضو-4-ربأكانولذا.والولاء)ءإاء4الهينيدوءق،بارثهقياه

هـلناهوالمملرك،أعليءوجودو-ودفىالاءعقاد،!والآنهإصد؟نحنلماالافظ

.8)2(الاء،اد"ذاعل

،"دين"ب!ادرظ4لاإل1،تم!ا)3(اع!ولوله)!أبىروا،وةظالاءدلولية:وعو

.(.ةةارط)4/522اسموا)ةا(1)

ينة.!صاننمويةو،فروق"تإص:ط15ءلى،واالةبنا!اةنجااصالينا5ءلابهشثحوى!2)

أهـواه،،ذوىومالناتدياذوىإلىاس11لىسناْيراك3وتة.وا):-لةلا.وىوالملةالدش

له.و.-

ختنيةظ!ة)نا51!ماماتحونممطا-افيأنْب!اقمدReligionاكالة1ءد.)3(



-3"،-!.-

اذىااطصبهاba؟اللةظ!أ.اق05إطر:لتطا)كأألختاة"المدارسبةنوع

فىاطهاك-!رة!اتا)تحرعلىأءلا!:!ا.!اقلانةاأ.نبالر!مو4،إلعوتد

-ترحةالمةيفاتالتعرإروغى-:هسردتاأالا،هـف105الشىءءقء4محهصورة

هذه؟ب-وابهضءن4جمهالس-اتاللب!شطاكةطق"تالي!4هـخه،لادين

.4ئهالرايدةرالةاظاهرةا

للدينالمقترحة6لفعرثفاتبعض

-دنأهاعلىالتامةو"-ءطرة،أصاءتأال!أءل،4بأْا)دينرءرف!د-ا

وهذا،ودءداللا،ا،،اعاسا)ةةهربوإلىصىوللووامهت"الة4ص!تةا)-فيل

-رفىأ!لهاخالاء)يهاتةإبء!411تaادإذاهباخالتلاقىإأ؟-بفأكمر

.ىالفكةءلوأ)دعأ

إ!يةهكأوامصتنااواص:الاءكرافأعلىهـا،ثتهـل؟4وأالدين-نرفوةد-2

وذلك،للْاخلاقيةوءدحاءتمدساينا)دبرءتا1)ذى،نت؟"رأىو5اإوه

ا)ديئءإت،،؟نتءوقفو-كرك!،1،خلاقى،"كانت؟!طامختماء!ق4قي

.صفحاتءتيلؤ؟تر-ءاعكأأبصورة

وفي-إتا.الطاءخماأنطشفى=

الأصل.نأخذتكاأاعتقد.ن

ت01علا.لإ-غةأى-الا!ةا

تةالاتاصا!اأأنأىر"نوءخهم

لىأ،قة،ىقتreligio)حلةا

أثرءلىإ.شيبنا!!ةا)شاتولد

sهخاْكاية:ةالأغرعطاءةأ)دقةجكل

.اتصا؟راهوأدا

نبينماولرابعتا)قنا؟الأ!لىءاخامهاط،ءدم)-اشذ4-ثون101

وأال!دلأووالجعالأخذءلىك!ل-!ءا-الاضتفاق

.اطيرةاو4ل1الةأماراتزراءةأو،إلهى!و.:ااطالانصا

نتكاولهذا؟بث+لمقأوث-ثطأن.!هى-فأا-!وقى

30فىناقالإفوومماهـوفىاصا!ءا!ونجاةولفة uperhumen

يفابلالذىنهلأ،الأعلا/!ولكانإءفاأنظهرو.ذ)ك

paraterواكطبرالفالعللأماتمملا-فلة"امنا"ا-+قالى

11arativeاظر Reli ، ion, p+،م.C Bouquet, o،5ول.
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الة-وىالإنجاهء!كدين!موهرأن"فيرى،ءلس"-رات-ونأهـا-3

غرضكلءتوأشرفأحمىيهتبرمثالى!دفصك!ووالرغباتللصاطفا،:!

.،4قيذا4رغهأوأناق

الى،أ)صم!صرىأو-ةى4ا)-ا؟بلا!بم-اراؤوإظ!اراتفالع!رءذافىنرىو

إلىالاشارة؟لاظ؟.لادينبىالإىتاأوالةمالالذاقالهنصربرازإجاْب

وأفاوررا%لم!سدثدانرىلااو)يمت؟إديئاإيى4ت-ب!عصالمثالىكرا"دف

عليءهـاحةفيهلا!ىنهأأى،الإأ-انج!ود4ال4توبم1)ذى،الدفيءثضوح

.4ا،لوصفكرة

ردوفىبم-ا-طارا)تى"طريقة"إنهبقولهالدفيصءسوليامي!رفو-4

نةس!نحموش:ث4مذهالافعالردودت!ونصنما،ةالحياتجاهالإنسانأفعال

سحتهبفا)!هسهذاءقوواصح،ةة-"الإأ-انءنأءنمامقرةبى!رمتأش

لفظ4التارفيالوجم4ءنعايمالاثطاقؤد3ثيرةقفموألىشعل-ق،و!وميته

قو-4لأتطردودنتزءتاا)ىاطاصةاطر؟ت/صض!ناكأن.؟،الدين"

بوصفأ-!حأندوذ،تام،!-زهاإزاهوأ-س،الإأ!مانأ؟إر!م!حص"

بالولاهلذلكانل1أبا!!يناإهضيضهـبوؤد-ديئنما؟أافىركات"ذءءتأى

لادولة.يوناكازأظ!رهالذىالمتفاقالإئارى

اك!-ورعلىتسمخملأ)دينهإن،*!امؤولأتكأا.رثةاتايتومق-5

يتيرشى؟فاكه-رذاهو.،!3ء4ولاا!كل-كهةء"ىءلىا،طلقلاغمادبا

الإء-طسأنفىولا--دال،الدينفىا)-اءدهـ511؟ءس5ا)ث"هـرأوالوءى

قالأنلايمكنلكنه،قالدجوانبمنهاءأجانهافيلعل!اقوةعلبالاءخماد

.ةبالجواكليمثل)نه

ءثل،!ا،زتكا،يةء:ا4ا،خلاقيبالدراساتكأواا-ئونوههالق-6
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الا-لملاؤىزببالجا!:يراواه!ماما4ئةفا4ءتاثأصاكرواولذا،Hoffdingءوفدنج

.،عا-13باطفاظأوالةيمقاهاهـالإ؟انبزملوه-الدينعرةواءةد!ا

ا،خلافية.مالةعلىىالدا!دفتةصر-وا!خو5-؟يفأ)تروءذا

ادطءولكن،لمدبئ-:4لةباالاهصيئ4غافى4الا-لإؤ4ا)ةاصأنفيهلاثكومما

ك!!ر.حدإلىاطةءكل4جاوز!ة،نبلجواالكلشمولها

افىخ!الااادراكيهكه"إديئااناM*ءMullerءثلرسSماإقولو-7

الاخلاقية4الشخمهعلىثرة"ؤجةبدرخاص-4ظ:اهرفى(اللاءدودأو)

نبوالجاالادرا!،فىا؟بأهما!اء!ن؟:فيجمافاكمرهذأي!حسو.،الإفات

.طةىا511أو"ورىالمفأبافىاءا،1يضفلول!:4؟ا)-لمو!

A-3هص!ىل؟نوربما 1 Hegelفىالمقلىنبالجا!دوأأالذينؤلاء5ثر

،ةود2-د1(وحأراأو)فسا)ةت!فبما5*رفة،؟"!لهإةو4ؤعر-:ثفيادا

.،4مطاةلجوهرها!روح

1)ق-4الصوفيا)ب-ربة"4أْإولEukenوعقارودولف،رفهو-9

.باطاصأم!ماءق-ه.يرهذافىو.،الحياةءتةاؤضاتؤديهـاا،الإنسا!!اوز

C.يرنجأما-01 .G Jungيمكنضاصعقلىءوةف8ا)دين(نيرىن!ؤإ

عتبارااصىالذى(Religio)،كلورل!محى،)حلمةالاصلىالا-تممالعل"ناء4وشيمو

!تص!ورالى(الحرك!4)م!مميةذالداملالهواضابه4يةضما4ظوملا،داجما

يمكلاسمأىأو،ء؟لاأو،نينقواأو،أ!4أوأر:احالصواء؟؟ت،:ىكة

-طيرةأو4--ووجدها،ؤ"وذلك،عالمهفىأ)!واءل!ذه؟:-4أنالإنسان

برلة4ءفاهـه(هـاو-د)وأ،د!ابمههـصمااءااهل!ب-بمةثرء4ابى،ء*ينةأو

.(1)"ا)ء:ادةواطبمحلملهاقيادر-4،مهفا!يرذات

11)8.Religion, pطهPsgchology
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ائاالروص4إطاعاس"بروعةالدين)ن:فهةول)1(بعضهميعرفهو-11

ناتشدا)ىوالضفوطعث!اأاتلتزو،افىىللعالم!وحواالانصياعترةض

.،ثدا4إل

Schleierماخرشيلرويقول-12 macherوأنتماإبهـأنهوالديناعق

علكلفى،وكيهونةنموفىكل،ت"ركوي!-امافىكليمالقداللانهاقب-د

بهذا1،5-اضإحماسكإقطرعنئة-كاالحياةوت!رفتمتلكوأن،وءماناة

ا-!تجبو)دْا.التواقةأنفسأشةىأن"واللانهاققيد،ت5،او%ودا

.)؟(،والموتالكإ"وا،يمىقيدفى4سالغدت،ال!نهافى"

اكتمصءقخلوهعدمخ!تعرأوجزالآثيفالتمركانوربما-13

.،الروحعةاوجوداتافالاعتقادهـو"الدينأنيرىالذىوهووالقصور

علىيفبمركلأنو5،)3"ا)ت!ريفاتءذه-تامفىنقولهأنيهحنوما

؟قاطهـقأع!رأوزقط4بمددا)صوابوصوهءقأكثرأووجهاصسمل-دة

ويجههها،حدةعلى2خرتريفكلبنقصشهدتحدةعلىيف!*روكل.ا)دين

.Buddhism.12ف!كتابهش3وادواردءو(11 . . p

()2.hristliche Glaube5 pp. .6 ffء!م-نأ

وأوج!ا"ن!ايفةركليبرزَ-بيةءسوتيربةعر-3.ةيرةاتيةترهـناك()3

ا،عةاصماتا)ةرازفى.جذةوءبر،نامةغيرا0سول!!ا،اديناو-وهمنش31

شابا--يراظا!(161*يئ/والدالأخلاقت:ما)ونبر-واثزاح.)برازاكاملاةوالام

مالمو--لى"؟ْأواطباالوانتبقىكا-لمفى"تيما!اوقر،دبن"لكالة4الختاةفىالمعا

يتب،))يهاة4اَعباد--ئهاطرامنوا-دبدءلىالمنو-طةالمنطمةلْىنهأ(الإنسان)لميبد

الىالأنظاريوجهأنءو511"ئردىماوص،مطاقاالمث!ةلاجملالاؤشاحتا5،بالدعاه

ا!-!ماعىْنبلاجاصاعاةد،ن،بنال!فىأصاسبمالق!اة
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وعفىاأووافياشرعاأو،وأميناتاماعرضالهشت-مجت!م!،-أنها!!ها

للديئ.دقيقا

نأءقيدبعدنببواإكارثولاو-نئماتقداشأعفيالدظاهرةإن

ينالدمصطاحنفهمأن-دءاه1صقثجبو)ذا.صكزانحتصراما-نرتعرف

يقعشىهأنكلذلكو-فا.المأْورا)تقاعدىا-تعمالهخيقناشء!ىبأو-ح

فهمعند"رالاء-ةطإهينءؤخذأن-بأ)تاريخبىءإة")اناتأدإانطاقفى

عنصرأىالص-ددhasنمانةفلألايجبكما،الافظهذالهيتسعىالةدى11

الجليلة.هرةالظاذبيتباطالارفى4تأء8؟متةد

لافظ4إماءهـةاالا-لمتممالاتإ"شعلىجاداأءكىاضاهـنادُأننرىأؤةاغير

المذاءببهضعلىالديئلة-ظامض!ميطاقفةد.بىاهر1لافظلجةإلما1ا،ورلية

3ت،الإؤ-ا m+وأ،المذاهبهـذه):هغرالمنا-بلمهدىاكةالافظأنءعدرره*دأ

الخاعة.4الاخلاقىءن؟طأوصي!"أنهاو5،لهاإ"امأالوصف

المذهبعلى،أديئا"لفظيمالمقونبيينالا!ورادعخابض"صاكأنكما

،صراحة.ين15)درفضواقدو!هإيههبالمذهـذاءسأحأناسع!،ر!صىلمااءشاالشيو

أص!اب؟ن)ذالاسيما،يررهامالهادمرالا-ت*كالاتهذهثلأنوزمتقد

الموتف.هذاالدينمنيقفونأنة-3المذهب

أمديدةالمحاولاتأعلىأديناةاتت!رفىافىيرةأتء-تيففىىوإ!ة!

ىأ؟تماماومىتقلةكاملةتكونأنعلى،لهص!يحةفلسكلةلتأسيماسإذلتاكى

الالتزامعدمتراءىوالادأنفىكلالمشتركةساسعةالاْالمقوماتقىاءىفلس!4

معين.بديئ

قدمعظهـكاولكن،الدينعةالفاسفةمنعديدةأنواعاهـناكبأننسمونحن

بالادبانالاستخفاف!بدأ5إءا.متطرفينمبدأبئأحدقيقظراألصوابجا؟ب
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4تت-ريسوبقدادقلاحترام!قينءمبمااءوؤ،ة"ماجماءتكلفىواب!اء!ا

وكبيرةصرويرةكلءنا)دفاعوالا.!كاوا،تءصبا)ةء،سأء:د101و؟يةالةءر

ءذاأع!!!ىإ"،وءو-عاء"دسيهماصسوكلأنادعاهخ،يانالا.دز!صتها

حدفىا)مف-4وهـذا.الى*مءلمأواللاموت؟وتفجداثبيهاا)فكرىاذط

الخما-أ!ذافىالحهـقيقا)-بمبإنول،لا-طأشميةءدعاةولا"عيالإسز4ذا

!س-ثهممنكثيراؤص-والمادينيةاتالهإ-ذاهـذهثلأ-بخاحأنفىي!ورن

لإنبه-ا!ردا!دينالىينظروالمأى،الأدإنبية-راكاطتما؟قعاىوأرائ!م

.؟شال

لاكأافأنم-اإذ.للدينإلحديثةا)فاصفاتإءصضالميبهذاءنبرأولا

ئيسيةالرالا!فكارإءضالى!دتؤ-أء،1فىإلا،دفييةفا-ةاتءن-بقعا

داأ)ة-النهس!ااتخذتثم،أخحلإلوا!طوالرالها:قإوتضاوككا،ادينبا4اك*إة

،(الطبي!ىال!هوتأو)،،الط.*"4الثولوصى"كلثل!ةتتلةعناوينأو*؟

.4ا)دثفيايفاسةةو،الةاصمةقيلو-ىوراك(4أهة)اأو)يةا)ةظرأش!ولوصثوا

فىب!-ذا-ت-هدولم،بدءكنقطةالفعديةا؟ددينيةادتجربةتقخدأالواخفىو؟2ا

يا.-سااردوث"بس



لفَان!افَانا

(1)يزةأورروا"دثت

3""!الدهـبال!ريزةث-هـىماهناكهل

وأ،!دودةءرينةهناككانتإذامان!رفأني؟نا،!?4ءن)ن

ا"-ايمخأهذار.ءة!ومتهردجهوءلىلديئايخدم،نحصوص.ءل،أوين55داع

تء4إوالإ-ا.وأيارهاالدينءإحمهاطر-غراشصاكبأنبدءذىبادىء

أوافيولو!كااللاهـوتءيدان:يلا؟4بادينفىتتلسأن؟ءكنبقاداالسؤال

لمتخصصافىقلانرىفيهـاهوو)ساكةءلممهدانو،(الإ-لامفىالكلمعلم)

دتوصقد1)ى،،خرىاالشراهدي!هـلألابشرط،حةالص-4إالإجماعلىالقادر

نوفىأنيم!فنالاأ؟،الط؟هىومن.الفدةثدانوالم!،بحثهنطاقخارج

!أإلىنثفيروإءط،اليادينذه5كلفىا!ديدةاالاَراءختتهفىضهأ:حثا

لملتهالنفىابانفىهالىاجضالةولنةصلأنعلى،عامةبص!4الَاراء

؟13بأا)ةولأو-ز!اكانور.ْلا،أنة-ء"اإ!ارسارا-:لافا)ةرتزةيفتعرفي-اف(1)

،الملاْمعلى:الإف-الوذالمث،)بقائهاصضأاطىا!!نالفاطالأ!لىاطيرىادافعا"

"المناقعنوالا--ام

للظاهرةاواضحةااقيمةاءلىالماكأىفىا.-ثاتر3زيزةلأ.ربفىإء:ازيناالجاْب--ثومن

؟Addisonبونأداطأهة-اعنهيهبركطأالراوءت.نه-بحااللة-ع.ةءلىالج!-1َ

ذ)ك،الأ--امفىالجاذ"ث-ةب-دأالىنظرأ3!ايزةالةرإلىةظرأإق!يةوأط)ذ-بير

أيةضو+فىولا،17ذاْالا"جسامبهانمغصفاتأيةء!ورْتفسيره؟محنلاالذىاليدأ

أفماآاالإ!ةاطاتةواالاْواطرك21منباضرا:ما:اع(يزةافرا)ول!:12،لي"آقوايخا

0The)012،اطاقفي Spectator, No)
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.أ-ؤالاوصع5،دإلظاهرة4الولمءة

44دغريزةإو-وديلةالةايمرةا)ةت*)ب(ا)!ط!مءلمأو)ألاهوتافىأما

عليالإنسانتحهط،4يذدفطرةأوء"لأواتمدادإوجود-الاؤلعلىأو

الىاللاهـوتت-"ةدوؤ-د.ينية5نظروبهة:ءففىاءإامةابعهقيرمخبف

ن.كلفىصسلاءذل!كظهرع،،والمثاقاطاقءرقبةقئماق4ءقدسئصوص

.)1(والإسلاما-ي!ء4وايةاليمود

و-ودإء؟نت:ءرود!الذفيب!ؤلاءأبياأنالخيرن4مىال!ايدانأفىأما

وكما،4ءةفاعالديم!نلاجما-إيما)ةأت4ثح!كل،ثفي"الدةفىالضرذه5ءثل

ةيةالحيواالص--ورهـهضءقالإؤهانزطوريةنظرةبلةا)ذاإةنا5أحد!إقول

فىأقيالدوالبواءثاطفأ"اأصلءق؟ب!ثأنالىهـصعارون%افإ،؟"االد

،)2(وقاط!"ءددةبصورةأقيدااأصافىلى-تا)ىا)كراشتلك

ياثهما،الىألفمامنالدارويذ"يةبالنظرالة-ايمير!نؤلاء5أنذلكوء"ث

ءنأدفى/كائناتحباةفىيةء4أداا)!رفيةهـذهأصولزليسسورةةقيطابمما

افضىاو!اولفت)طلاز!افىيئالىظرهـذهصدقثإتلمالآنو-ى.الإنسان

التطررإن.جة-4تحتواقحاَبهونوأن،6-رنوحإلى-ءوافىلا"لمتقالْوع

ف!حلاص-ومةءدودولكن،4ممرو-الةدية101اةاطأرجاءكلفى"شاهد

-(يمبم!ا)امرَانا)وفيامةاتمد--ةاا)!شبفىاواردةاات11ْز-كرة-و-ى()1

!!.نجهتباو-ودتةتبةمرفىم3إرءلىاطنلأءق-خرفةباق-أصوفي"اءتهـهخاعىتة-ير

(ومذء:ابةوتجريقةطراكصوف)تاايمفىذلئهتةصيلظرا)فياأدا؟اطياةاطاصةالمر-بة

.:مدهـاوما781

(2)203.JohnForbes, Inst. Hist.- Theolog. p

*e..99نارنو Nature of Relig-!p
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.ا،ؤواعأوأ،-اسأوالاعولبا-خلاط

و--ودباتولإْ،نةالدارويةلاةظرا،-ء"-ين"ؤلاءاءضأنظمرو

لاحظأ؟4ةزعم،رصين311بينأكوفيقولعازد،الوؤتنةسفى4بيدةغرين

بالذئبالإحساسعلىالدا)4ا،ظطهرإءضو--ود!واناطهبهصضعل

Sense of sin،خطأأ!خيا؟4ف:تأر1)ى،ح!الةطأفرا!إءشلطرد4نآث!م

-وجودهفرضعل-الإ-صاسهذاءْلأنهذا!تفهموؤلى.الجاعة؟س

)كأرفضأباحثاهـذاوايهن.الد-بعةيزةللصرا)صعاحبالاصلحت!ثأنثمكن

.الاحوالكلقحال4بأ!4دظاهرةلا-ظماهدأنذلك

ينعةالدالممارلصاتب!ضءنوحاص-4أي!دةء*رهـ4توجدلا4أةوالواخ

"*ردثة"ار-لةادينجودهاوينعمأ)ىالخلوقاتبلك،نهااداادلوقاتبين

ظرية4إتقضىماءلى،الازم!انيةومرا--له-اللفظهذأصح)ن-

.التطعور

الإنسانثتجمرلافدثإيةالدال!ريرةهـذهلةلوجودأككرالموقفوهذا

الرضىذلكيهونلهدو،ناتوااطءنغيرهشأنشأ؟4حيوانمجردءنأعلمثر

ذلك.مجردكانالإنسانأنلووصجهحاحاسا

السنين-لافأتذوفاء*ركان؟ال-4نعرة؟تالإ"هاإن

يصطدمة"4يخهةلداةينال!رأصولءقلإحثدأموءا،حهوانمجردءنأعثر

ا:حثاأسبابءننملاثلادءةاوما،يخالتارقهلبماتيطش4صخههـاتبصهو

نأءقاقلةلا،4ءحت4وظجةأوخاصة!ةتحديدفىقاطعرأىالىذايمدما

-هـ:اكإذا؟نبماقي!اقلىؤالإلىددة421لدتفيالررشةبااطاصسؤالناتدل

فىشالونرا4-شبسامطبعذات4خاتنءهيىلية،ظير-قالإفاالمسترىعلى

ر-4لدا؟ةسفىت!-اوىأفعالطردودهـناكنتكاإذاوما،وتركيب!اثصهاخما
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.لاموا5دْءفع

كاق،بأ؟4الإنعانوصفعلىوافقلاصتالاحثين.قهـةاك؟نو)!ا

غريرةلديه،أكأ-لاة!اهـكاءننهأءلىيواؤموتم2مةال!يْرةةإن،دثفا

و-42إلى04تدة،خاصءنْرعءسساعر"اقومهأح!يمونبها،أضلإور4

الهعرء!ذاءبرمكآ-:4لاليوذه5تكونوقد.وا)مملالسلوكءات4ءحبة

و-نرى.شالغراحةط:ءنلاLة!ا-بىْر-ة،بى.تةو+!5-إصهلةنماو)ح،يرلالماو

ؤون1،تدأ!داهـإا1)ىأ!ما"4اأ)ض!إدةإلى،4ألدثنيلاروريزة"اك:-ون-ث"هدكىف

التاريخ.ءبر

يفية:كديزةللفرالمثبتون

بلتعدادها،والض!اش،صأنالنةسءلاء!4نايمدالذىا؟ديد5ناكلشاما

عارمايضا"؟الإفارالة-كاد--مل،بكةء-ثاءديدةإضافاتهصاك-رالما

أ:مم!وثأساههت؟.ت!او؟12ث!اإديدب-د*بصىاكىإتداءلمةأا،وجاتمن

l.ا)دراساتأةقا-شاعفى4هـوءبالا-"وروأطنإجااوا)مثصمور)ثموربا4ص

حقا.ءذهلةبرصورةالنة-"4

يدةأ"داياتا)ةظرتةخ4إصصوءنغملرباو،يهاتاكفرذه5كل.قءملرباو

نتاةكاأنذاْتءظيعإة،فهاهدو،،ينةالرر0ء4نسهماءساراتتجصةطاا

ءبأإلىالحاجةسورةةوهـو،4إلميم4ا"وافممهمنءسصلاواضحادرسا

للصراعمسرحاونْة-4!ا3ألالهأرتدإذاالإفانلعصبطأ-لملاةىأويئد

.أ)ف-4ضىوالفرمات

وأالفردءص)حةفىمما،طعل.:اهال!رائزفىأ:اصيناتص:يفوفي-اف

أصلا-ث!ا)ىاهامةاالميوليينيميزون؟،ءحاءصإحت!ماأ%ا)ة:ع.ماحة
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الصدد؟قطتانذا5فىيهـءناوءا.عنهابتةرعا)تىلخاصةانماطا،وبين،ونجذرأ

:-زانرزءلا

بالد-بةح!عاس"4ءيرهامق!كرأعاأعلىرصتكثيرةغراثزأن:أولاهما

أرإ-4ئزفىالةراتلاث!!سودد.وطواعيةاصت!إبةأك!ئرنتكااولد،للدين

وأإيولأوهذه.!ا!4و)4سلبهصيرةع4ؤريئزغراتحىةكاذطوىعبرىميول

حب-أالفضول،)إ؟رهاأوالذات؟ةى،الذأتإ؟جات:!ىال!برئزالنرا

tenderثا4قهقيالر4لعاطةاإبهـىما،لاستطلاعا emotio.نأشوناإأيرىو

تءرزةرعءاأبرز!طءاتكئيرةيحات-ةر-ةةرع،للدين4إ--ءيهائزالصراهذه

.ا&اي:4جماْفىالذاقالاء:دادأوةالذات)؟باتفىأءامااليل

Jillورد.بافى-وف*ورالمفيصا-بماا)ىالحنطرءرينةذلكرأسوءاحا

ا)"+جوإما،اككل!ركءدموإما،)خفاؤهوإءا،ططراءنأيروباي!ونأز،)ما

رأىعلى-الدينفىعنصهـاكوفد-ولهـو؟وضوعناصصلوما.الإءابى

إ*تةدالذىاإلهءنأ!،الالهىالموضوعطريقعنايعائية:كل!تينبطر-ؤلاء5

انالإففوقحلقت1)-تارء:4االاءوربسبماب،4وإثت.العابد"إؤكلنبهق6

.عا؟قوةإلىيا!حأ-ملأمما

4وصزاصعاتالاديانفىلا-وفالمثيرةأمناءسابمض!ؤلاهإلمتمسوقد

.؟ظر!وج!4تأرردفىال!برىالطويةالديانات

نةالدياكأشى؟8اربءنلخوفهـاشماتهطى،يمالقداليد،فىفالدفي

كفخط:الةلوبفىاطوفتبماثءخاصركثيرةعلىالا-لامعة؟4لدياواحينالمب

وهفاك.لذيبامنوخضبه،رى-15لاإىاوهيبته،يدلاالذىأدته-لال

نءذلكالىوما،لن!ووأغلالسهيرهـنالهياء4وأهوالاط-ابيوم4رؤ

ثية.الإمجاا،ولىيقةلطربامجىخصة؟!ذا؟الرهبةالصور
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أنالإنسانءؤلاءزيرى(الطب!4فىالواقعة)4نهالئا4إةبالطرذملة؟أما

فىاللإكل-4ف!ناك،وءلمدر-4تهيىتطر-دود-*تجماوزىعةيرةؤوبرينوضعةد

،فا؟ةوأالةممىطوتناافصفااوينع)يراباة+-!ر)1ات!يدادوتماتموروه12بحد

ا،عصاضوص!اك،ال!ثروىءقالماكرواددو،صال!الوحشوه:اك

كلمنه!داالاء-طاردهلاؤصما!اإناوباختصا.ا،وتإلى4المةضهالمعضلة

ذا!ها.افىياةية-دهأنإتهءأ-ا!ؤتمإل،عزبنكلء:4ي)بلة4تلا!ةو،ص!ب

ا)ط.يعةوضهكاا)ىثلهوسصاتقوىأنلدينبارجماقدالإنساخاةإن-لكوعل

وذلك،ير4اطا،ةج!مالموؤفهذاقالخاصةءضا؟"يوا-4د!،4يدبين

.ا،دمرةبيمة))6قوىتفوقبقدرةتضعإلهىزحمايهأحضاتفى4نةبطرح

منإىأ)الفوىالكيسضرأن،ءا"4جمفدالذى،ألإا4هـتامنرجاوقد

لديهءزينأوقدس4و5ماكلعلىبالحةاظته4خدفى(تمىينون؟ا)!تدءير-أخها

تِمتمونأويدنونالذينهـ-ؤلاءظورء!4تإه:ايصأن،ا،ؤلعلىأو

،،منون1،ئر5الهظيم6!لدثاللقببا

ا-،وية،اا،ديانفى4غ!اءهـالإضاؤايِنإ-وىأ؟4الرأى"ذاعلىيلاحظو

علىمابين،نيةإْمهاأوماديةنتكاءسوا4الطبيهالقرىفىالإخاة"ممادروبين

صحيحا.فهماوةاءهااستيعابها1،3ءتأن؟!برفروقءقنجينالجا

الطبيعةواظلةييناخافة

،إ؟ذارهـبئهاودون،تميز:ندتصدرالما-*"4الهوىءتالناجمةلإضافةا)ن

ف!ى،يةوالطيانا،دفىءنها1،هيرالإضافةأما،التشومللر"بمجا:لمةتهابذاوهى

علىالإ؟-أنوهـىلا-"مالم!نسان4زرالراا،!)-4أ-لمن"وتنجبتعديربمئابة

؟،الحصاةنونقاية-دأنلدثىا)إهـفالمن!إلطت!ا؟خدلداؤتص!"إل،4إطلاؤ

.ا،ديانهذهمثرع5أرادها

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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طدلة،ا!يةممJاألا"د%نقOJ).5الصاالإضافةةإتذلكإلىالإفافةوإ

الإضافةكذلكوليست،الا!-طاءفىالوؤوعتينبأو،أ)سلودُتص!ىجتهةى

ضالنصوص/5أنالا!حيانمقع.كرفىنبردولذا.الماب!ميةالقوىءنالصادرة

نصوصءباشرة-لميها!طوفألةيرا)ذىيدا)غدأوالوء"د-ب!هق1)ىين!4الد

والطمأنهالإضافةزيجماالوا-دكاالدأ)ةصفىفيدقدإل،ومب!ثرةمرء:4أخرى

1)ذين000،لالمثركينالره!:4رةالص:!-ذهرض5مثلاال!ريمرأنلةفا

قءم4.!نا،اطصرانهوذ)كالا؟القباء4يوموأهـ)يهمنفسممأخسروا

يخيفمماهذاأنعل7نا)قروذص،ظالتحتهموءنالطرمقظالةوقم

o.(يبهاللهيخوفا)ذىذالمث...،الهباد L+،"بايثرةذالمثيةبو)ءة

والر-4اطنان!يملىنسوهـ:ا،ا،صيرهـذاياةوا)ئلاالعقوىإلىالعباداءوة"د

ا-!تبواهـوالذيئفيةولخلجبوالترثيرلتيباذلكطبعثم،تةونفاياءباد..ه

الذيئ،عه!ادفبماثمر،البعثرىلهم،اللهإلىنابواوأدوهـاي!:أن11)ا)طاغوت

أولو!ا!لمثوأواللههـدا!أ)ذينأو)ة-لمث،4أ-ممهةزقي:"ونالةوليىكمةون

قولهثلاول،!نةبب!ايب-بخدأالقرأنيةالنصوصبهغىإنبل.)2(،)ا.بالاْ

)813الألهلمكعدابهوبىعذاوأن،الر!يمالفلورأناأفىعبادىنيء،ْتهالى

تته)قاطالاتءظمفى-!لص-all4الإخاهـ4أنأء!ايلاءف!أنءب؟

د!ماوصصنام1والاثيطانيقالو؟خو)1-لاواحد؟طشالمادةمناطاغوتأ(1)

اكمى.ءدافىو-مو!ط،اقهدوت.ن

.ا)صصبرىناتالدياقلذلك3:يرةأ!ةلةنعدع!ولا.81-41براتاَ/الزس)2(

والإصلامي!بةلمصوااي!وديةا.الحبرىا):لإثناتالدياآنوالواخ.اط-ر/48()م

-صباسلاة!يةالمطالكا-،تمار:دوز؟وذ)ك،الإخافةءناعرو-ودنمبةفىتفاوت

إ:باثنة.اظروفهممةحمضيات
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،الا.!اههذهفىالوقوعءق!سذيرأو-إ-4بمثاا4وكإنها،اسىقباةابالحيلر

أوعفصاتءو-:دةءةرءخاا)ةصاصءذريقالمارءلمطةتاتلانون؟صخ؟

بففد*!لمدأتغدوو--رتاةاطبمذهالا"مريهاقإذا!ق.مو!.ء4

هلإقأعا!إدىا3ءلماولاتء-:وقادعونالضا)بذلدُثأعراضها،فإنءتفيالعز

إلىيةينكداارأ؟فا-و-4ءاوعثيرا.لاءكأاضاءوصح،1)-لموكة:4إصهو?ا

في.،ة-داةال!صصايرءصىءثلليتمم!:موا،ابمز*اظلاواقيينا)-اؤباءو

الإ-افةلاه*-دإلىادحبرىث"،ا)مماناتياا)دإن/1--صار:-قالأن؟ءنو

-وىمما-وفكللدتبدفىدقياهصفائهافىهـىبل،4في!وظاهرة4أثءق

-يانالاد!ذهاَةولؤ؟-وهمحاايمابه!4منطوفاالإ.-انفىذكروكهف،الله

؟للاإسانالله;:.

ا)دفيفىاكخوثفءفسؤثء--1،-ثءثين)1(سالها-5نحىإهأدركو)"د

إ؟؟رفىية-اءلوهـو،ا&وىلا&؟-لموكءلىالسروض-لفىوفائد"4

لدوا!4-.4)"باافىاليد!ورءقإستخف4واالليت"يماكحا4مدهـءث.لهءن

رافيإءقأقدد-رأيهفى-الايئ!ذاإن.ا،ر:وذ!ص!4نيةاداا)ث!عاشعلى

تماما.ءاتصةأصحت3اء-ألةأرجةلد،4لا-ازأوه!4ةء؟فىوعذا/4اللهءقياب

ءوصوء؟طررخصصا)؟-تو)يمخها،15ءدإلى-4صثالباءه!ا4وءلا-شا

!نها.إشم!وا)قالةلاط

ياتا)ظرإحدىى5ا)ديئصبعو5الخوفأنإئلة1)ةا4ا)ةظرتأنوالوا!

Imterpretation"الجمالىأوالدو!ىبالتفسير"ى4بماالى-ةة-ءكاا)ف

0مدو-الخورالد3ءو(1) ,.rD Dougallنظر:ا

312..Animallife and Intellegance, P
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h54 stic!5).ا)ىابلةى5عليها4ظهوالموااككااءفأتك!ى4الةفارتوهـذه

تهراثوقد.لةإت!وا4ءقيقهارلا-،1اضدمس!4"ىْ!دبمىننسال!اليها!لجأ

"ء(خ،ادءى،؟،هيومو5،بزهو40ةالةولو-دد،يةسهـلؤكرالرأىبهـذا

الصغير،14.إليهقدمهالذىورالهمةقصةقطرءنوذلك،كآص!افهاأعادنها

حولاعةاط4نلاْءلا!نود،؟ماخةأيهسؤر،-4،ءث"ءتس-روأنبحد

"ة:ولإ-ماخأناء!وبمويتصا!وما.4تخلةن!وظرفىاءصصفوراهأ!تاتمرة

لة،ا)طةص+أ::-ا0!4ؤهـفسالظلملامفىوراررصىةاهـفته41آثا-4املا-!اءت

.)1(ناتياللدأصلاطوفأن!!دأ)ف.وإلجت

وتر!رو،أكةصهيرفىالذوؤى-دأ11نفسالى-!ى-ْا)ىياتاظ-راوءق

2).لرهـا-رهثبمادىاإاىا4اراةاانلك،ثىءكلة:ل)ضهوراالمةصعرةالظاهرة

،4بغرءكأافىأظ!ور5دةلأ-ظ،و)-بمخهاما-اوت:3كلاكاو؟ر.اله!ةMac!مانجبىر(11

-قايجيافرسلوكهنةير"إ-االقيأاذفإ؟"نااَ،ماواه،ودتصاأخهاراهـرْاطااكانثص

ث-5الأمكنهأءلىو=!و!ا،اط!رةلْىيمنأىإلىالهربستإ-5،صذعوراخاهفاأ!حى

و!ونبثقرتإةةاأ-دمنهنادوإذاو!1،4رعبهاءف-!اايمِتأظإموإدا.يدئنالهلا

لايتبمد-ث،به2،ص"ءيدة،ز.شةه؟راحاأا-احءءلىيدلا-لموكا!داأنطخرأىوور

في4-د.إخإواصل.وءصهثبات،نءدويمابر"نأ!الطاله!ا4اة-بايةاد_flالماد%فلى

أ-ىفى!افولاءظ.3(اكأاالخاوفأنوءى،؟ا-ةإلةهـذهلدكلازوىزدا-لموكاlamإنل!كلائلا

كاتلكولذ،مكتسبةولي-ت"ورا.ةت-إكأاْ-الةيرمنحاكأنوفى؟أظلاماتأثط-

الديئ.أماطوف

"61.findungen,PبرDie Analyse der Em]

هـى:النة-أةالى-2هـنالدينأ-ولأنيرىا!ذث،+iءاعب؟يهذدكفىوتؤت!ه)2(

فىالز!د،ن!افىالا.لاا!ادس،.لاك:ءيةاث"ررا؟يبةبى.لااطامى!انالإفىأظهـىاالإدراث

(:ءدءاما،3/صةثاضرواةاالمةت،ئوتلد-ونفطرا).أااله
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ود!4،أخلاقيااءذ!وليس،قياءيتاؤينهباءذليسيئأداأنيرىخرماإن

ينارأأنسبقوقد.هىءتنااللاالهذ-5-كهباءلامتلاوا"باللامقناهىشعور*

عناللاءتاهـىاشجاب.أءبأ؟4وكيف،للدينماخريِهدء"الذىالتعويف

فكرياخيطاماخررأىفىنرىأناأخير،إوتواوالكأ،4للأسىءدعاةالنفس

هروالظواأ!ناتال!5هـذ-حدمج!ثقالانهاباا3،طيرو،ساجمهاتثةال!ذظمحداوا

ءاخردةول13-نبم-دهاإ؟ة05اللامتاهـىلاذاصوراأوء"ارض)اضعددة

،و.حاناه-لصكلفى،و3ءنو؟4.،؟كلفى،وتبردُمجياامكلفى-

.،وداو-ا؟ذااإ:اشرإحسا-نايقطرعنو؟،رفمااطتاةنمحلكو)؟نا"

وماحناها،ايىاةعرةنا،هنا-دووإذا،،شياهافىاللهكبرد40يذالد4باللؤو

ا!رفافىالطاخفيداك"ورىأءفساجما؟بإلىوصا،،4ونملكبر4نظر،ننا

،الشهورىال!ءساهـنجولولا،الو-ودو-دةالىد؟وانلهع،؟الإدراعىأو

.،و-ودهـوحدة"وانراه5بأنطحنالةافىءابف!رةعلىخرماضولولا

طوفباهورهواكالدين-صبرأساسا،ولىيئالظرأننارأدةكةاو)ذا

فإن(أ-ا-االاءتناهـى4وا)تبهلاءخمادبااكوووريرتض؟ء4اكايةالظرأنورأبا

فا)ثكل:ر،ش!ورلهمسأاديئاأساسفىر105ءادام4اأشىلالثةىةنظرفاك

فىذصبلاالذىالمعين5-واطبإدن.باطبا)ثءورهوالصددهذافىاللائق

.إةونكداادح!لم!المكأءعبا،واحهإت9صاكيفسرىالذوهو؟أيئثالدةط"اا

كلتضمن-!جودهاةا)فايمفرضعلى-ينيةالدالةريزةأنذلكومهى

علىةينالغرههذتة-يريم!نالم!و،ذ.الإ!ىالوجودفوفعها-بى"قالمقوماث

،ينو-صوصا،يةا)ةظرههذذاعأء!رو.لاءجما4،رةأو4أصلإصورة!!اأ

،4عوفبمناماطفيةاالجوانبلديهميتة:ءنبينأو،4افىو-ثاليولذوى

يرى-مثلا-فأفلوطين.نواب!ولمأوفلاسفةنواكا.سا،قىونوأر،إب
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بالفرور:ف!تواذا،منهءتهـدةذ)كخ12ود!ة،اللهءتتخافةساكفيأن

اأنترغبو،الله!سبح!-4أ)تا:!اذاوق؟ةسكل،:أفلوطينل!و.تعبه

(1)"م!اطلا!ىلجهلاحب-د."فىاا4ث!على،ءحهصءت!دةةعون

بالته،-"ث:4أن5!ا؟-انإلالى،و1-4خهلراإن8)2(!هف!م/ةولوكما

وأالخمال!!ةفإن،وثمرتهاطبإلا!ذاإلىلمةو-ءت-با)ط:ءمةئملاثولسنا

4I!.1،ؤلى4الرفيهـذهوءق.لته4؟حةا)ذى"*تاطااءبحتماما4ء-يخاقض

1،ولى،4يةثا)دالإلكأاءإتكلتأق-ءبوأفيال

اكفارفاصر4الها-!موحملا*ض)قألتهفيسورة؟شىحر-يرة5أءُّ:ال-دو-ت

وإرص-اءأ-4الد4ا)براطةلإشباعبل،واطفظبالرزقديةال4إالرعاف!رةظق

4)أهقولإوىصوتءتبحممدثدعائهفىأوغممه!اينيى،لقد.إلشهور"إذأ

طشانلهكااللهإلىا*ء4اتصت4-فيالدب?ااةصضفيدكما.،الناصجةوت

)3("الماءءقضالر"4جاؤوعرةأرضفىة

3ا)4وتثىءأى:ا)-ؤالءق!س-بالإ-لامفى811-شىاللهءجدبئو-ال

سأفىكنماوإ(!ذاءنأسألكلم:قارْلاالسا!لد!تو.الدائملذكرا:بةوله

وياح.بالتهإلاا،شياهتقوملاايار-ل.شىا)،ؤحمقول،النفىالوامءن

:ثاةف:فهقول؟4ءةلا،بى+عياسأكلىُ،501أءنلم:قاءلاأ-رىصة-لالر

)،(،اللهمنلابد

asLove..263رنفائ!Enned,Vi.,9.9تعاصونا(1) 0 0 0 Pلاص!ول،.

Jeremy)2،ءوج.فبلو! Taylorه

،(هـ58.3/فالصريرإ:اصأتارأ(!)

Stمايز+أوءَاءشا،اتن:ءد!ا؟ف!روما58ا)ر-بخنهس)4! Augustine Sonfessions

6نأوخاصة v6191.ظ ly .V Riev ; Peng. Classics I Booولحا.
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متناطهفىحقيضِ،ثهوةاللهإلىاليل)نها)سكندربروةسوركلولو-

الطعا!م،إلىشمو!ناءق-ةللانيةالإنها

ضرورهالحةيف"لل!ضاةيةرسوةالله"مرفةإن،آخرباحثقؤلو

تنفصأأنخةقوؤد.قةسير!ءتهشىصلأتطغلاأن!...لاهدناكةس

يقةبطرأيثربوأنكلأوأن،أءدووأنأسثىأنةأيىمإح،أفصليقةإطر

اماآليىهنااساليماإن.)تةسبااطاص4يياترا)-يىش،5زاولت)ذا،امهثل

حمالأيةعليو)عنه،إتفيسأعلىبرظ!برردءتبمثيرأ!ليةا،لوهولان

الص!ح،قالطرصنعنا.على

الذته-ؤلاء4وبخا،ص-احث!ن511اَءنسيرفإتأمرمني!نوم!،

يجطالإْصانفىخاصاإ!"!ءلنصراهـنادُأنيرون،الدتنيةالنزء4فيهمقويت

كما،حياتهوءبعث،روحهءصدرنحرالان!قالىء-الاt-بطبت

41أخبروا،يذ،برءتهاالداك-ربئشرحالذىامهولأالاساسهـوهـذاأنيرون

العصوركألمففىنفم!اافرصت!ظاهره،اطصوص4و-على4الصوفي

.طعالةو

داخلز!مل!4"ورفي،كبدةأنزء4عنتعبيراإلالسفاطب!ذاوعلى

)1(تهذاالإأطان

فىاءلثينإاإكض-هىلاذىاابررا3نةأتأم!اهـذاتاوإذا

والشوق!لالمه"إلىأخيرافىغتصورهكلفىالدينأنيه-يرونالاديان

شْثمانالمذاوالخيرالحق"وأن،،4كأأ.حثافىوالدأب،اللهالىyearn!ت

قل5أورنجةالىكا--جابةاءب-مويرءلىةصصرونلاءؤلاءاطأ"؟اأنءمالوا()1

انظر(ب2واالحبوبجمق)والإتاناللهسادلالمتالجذبعنيمبرونبل"الإتان؟نب

.بطوما65صومذ!باو--هـبةقطر،،اخصوفا"،3خافىذالمثلت!
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)11،اللهءقيب-ثالكلأنوهىأ)ءبرىالحفقةذه5فىتمثلانا،ديانكل

.،مختافةإدرجماتا)ديئيةظيدركللأديان4الخعاةا)صوروأن

للدينيلالماوالتاريخالىقىظرأنالمناسبت5،أنهـجفرنز،يرىولذا

يساءدأن(المبشر)ءسإ-"ا4وظصةءقأنئتبروأن،اللهعقدائبيءث

)2(،الب!ثهذافىالاَخرفي

لا"أْفى:ا-صةلمو،بر*اأةظرياتأههـتءلىب"لمي!قءق"ناككانإذأو

ناهـك،اك"ورمجردإلى4و)-اك4وتريطالدينإنقاصعلىنوأفقاطأ"ءق

لاةفكزأننناإةذل!كمنوإلمالرءم.الف*قيأوالحبأوافىوفهـوواحدراشعو

إلىالا؟نماارو-ساةد،يةسولوكرثيلرما-راكللثالمنياتاكظربهذهالقا!إ!ن

!كن)نو،ا)دينفىهامادورا-بإمباتازوءا-لمبتا)ىا"واملابهض

نبالجواأوالمىوأءلأهـهيةهـنمى،درجةإحواءلاه5%أصهـ،فىء:الغهـاتهناك

.لاخرىا

(Jevons, .F Byron, An Introduction to Comp. Relig. 258.p (I

(Op. cit. .03.P ( T



أفك!خِض!ال:.

إصدوالد!نإ

مكنوا-يانالادوفى-الدينفىابىشوناله!ا؟ظرا)ىياالزواتهددتلقد

باء:طرهادفياجم!طيتهخءا-دةسات-د-أوخاصة4سياضقطأنباحثلكل

.ةهرلظاا5!ذعةءتوورا!و،ةد*دءبططاأءارءتباباننجلاداأو،ء4ء!ةر5اظ

ءنوءش!م،!واجبللدفيالهإمأطاخاالىظرمقءئينالا"نهناكف!ن

ظ!ميدلةدعرفايةوبلةاء-يرهءنوهن!م،-،ورأواطفةح4sإلب؟ظرءن

،ديانبهضافىفهم!ايآشلااه:اءهـا)كأ1عليرعزءتوءنمم.العقلأوالنةى

لاديانعلىا،ثمةظإهرء:بارهباادفياءلىح!4صمثم،ل!ياوا4لخراةاالى!افعزا

.ةهرا)ظاذه5ءقبيراتكفابمب

كلهرضأنهعلىا)دفيالىيهظرأنيبأنها)دفيةإ-فةدتحدءندو-شى

افرفىىابينتوالمىعلى،و!لا،4وعاطة،ةممرا،!ملهابأ؟"4الإنسالاحياةءكأ

والجاءكا.

رهومص!الدينأصلعنا-مماؤلاإلىء-وقينأةة-ناشىذافإالَانأما

اكطورلفحرةالصحهجالف!معدودفى-بطورو!ت،أبكىف:ءامجهبو

القوالب5-ذهفىووضعه4عوغعلىأءانتا)ىاله-اءلوما،-الدينية

.3المع!ودة

لةالا-5ذه5ءنالإجماة"-ولذاعتا)قايةصدا)ةالبلإلةأنباعلانونهادر

سراه4الديذنماطالاْبمخبينسوىومميهكأاكانداالنقاش،نتفاؤت)نما

نأالىهنا،وضعيةغير5ذكرتعمدناوقد.-"وضمهغيرأو،وضحية؟نت
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حلفىذلاثإ*دأنفصنانسدثم،ال!ةإية4أياالدص!رةؤ4مناؤثإلىيةان!اافى؟صل

حدوثعلىعةيادلناتد!ءونأنإ"دبهاالموعىكديا!ةءبارةعلىالنصءق

.الظاهرة"ذه

ا!خماماتلقيتوقد،ءسهتفهصلمةجماباتلإظفرتؤدالاَنااهافرأا)ىالا-ةلةإن

البا-؟كنءق!ثيرا-دنبه!أنهىالطبوءن.واكخصصاتالثقافاتنحتلفءن

نتهميادأ-تعءفوذويهممةة-2لاْيو!واأنرء:واؤد-أطيدةءادطرءم-

دأءسر،فالإمفىغيرهميظلأنجمازوكهف،4علإمايحرصونأءل!ومما)أ:كم-

لد؟مب!حزبفي"يمح!را1ا)قر6نمولو؟4.هفايم11الورهـذامنءرو!ين

.،فرحوذ

يحوللا،نزي!4ة!يرسنةوأءصهةهـلةلءخو"وداو3ساالة؟نعلاهذاو

.4عضصرنزء4أوةقوقي؟مرةباطقالإدلاءوبينبينما

صنىففمب،هـلمهاأءخهارء؟فيايدربمصد4صاطاءلآرااضاتعراس!دْأراوإذ

فىوقىظمهاالآراءهذهنصنفأنناو--5.كبيراو-لمدأحيزاوؤتاءنادْلا!ا

.لاثفثو"،.تلاثباج!"ا،:لهسيينرين5قي!ا

أ:برثاأن4ءطادد؟ينأ)باحثكنبهضصهحاتاكصنيفبمذاءىأوولهد

منأنهءل4ا)يرهـةأءكننجإذا:الآد4ْ!الحيوتاوللمى4نتافيلها)دينأصولفى

ويثنهت،محتهويقذالمثةإن(اللهءندمن،4ءو-ى-،5الءنأىزأعلى

منوفعأى)أ-فلءنأ؟4على4أبرصاأءرنوإذا؟.إلزاولضفرو"4حةءف

وضهىتشعكأطأ؟"ءلإلجهذظرثذفضدء4(بماأوأفراداؤواكا-واهالبشر

لمما!أ4الفابا4الإن!مانهالممثروعاتكلعمأنذ)كفىثأنه41،وثقلا

سطط،وليماس،بر4أقيولاأمرأ؟"الىفيها،مرثأخموقد،والصواب

.الإلزام
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و)بم:+ا-فري-ءلاظقىإلىأشيرأنداتةاص!يلأفىنخوضأنوقهل

صر!عمصادرهأوأصو،ضوءفىهاشىاتييمأناوهى،).IAjiهـ.ذافى-!رو4

شخد:ونشدمابمذا!-ونلاف!مذلا!اومع؟م3أ؟فالمحد؟ينهؤلاءءقنفد

و!ل،!دمو؟،و5؟ا"ظيما-للرا؟قدأنسلمر4ءلمماكةق"شاإن.الديئءن

ابىصارةخاصرذالمىوءصعا.وأ-فادهأولادهأو،وأ-دادهآباؤهكان؟لا

المحديينءرففىوه!ذا-4القيهص؟سألةله4علاؤلاا،عهولءتاله-ثأت

.الاؤلءل

قءفليماس.!فظب!يرأ)دفىىالمحدأنفى"طيقه؟يهنلاا،بدأهذاانالا

،قأ-الو!خالإاأوألو.-ىء-ألةءقاكظررزضأنيم!نإ؟4ل؟ةوأنمثلاا)ص!ل

يئالكأنوهـو،الوأ!خلا-؟بوذندُ؟؟ة-"دكاا)دا)ظاماثإ؟:فارأنويرب

.ورالاْمق؟نولذا؟اطسعالموراهبماتصل"-ائل-يعابمة؟-ث*ابم

قوة،العا)مجيذاع!-4ذاتأ-رىة9,هـناككاإتإذاما4ءبرة4ا؟وهـرت

عقق"اتةإْكافيةناتخمافاكنتإذاكاوما،اطصىا)مالمهذاءدودت-اوز

فىأسإسيةالإ"لوهيةدكرةكانتماوست.بهاالأزصالوت!-!،القوةهذه

م!ن.لإز!همبرنمو،حثنا:ااب!ضثذث*كاالذى4يضالعرءاتلادعاابرغم،يئالد

،واهءمالزأنهذاتنادراسانغض،فىو!مص!ر!،لوهر"الاْةممرةاكأيردينزيام

وأالاءم!هإ-كلءيرا-؟!باالاؤ!دداعمدىةرى؟،اطياةوقاخ-ؤ!ده)م

.تداءت!الااروص

للهصدرانةنظر

صينونظررثهب"ينقياهين)هضاكإطقالأد!يمكن،للهسألةوتإ-كلطأ

للديئ.ا،صليةإمادراأو،ولىاا،ص!ولصءصه،أصإسحتين

بهاد!م!و،ضحاوااهرطا؟ءصااء/دتا؟يالداءبرد(!ص!لىو،41ث)ةماراماأ
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ذالمثفىكلمتهدة-اثر0.خثرأومهاشريقإطرذالمثكان-واء-اقطااالى

هـأ)*مية"باكظر4الظرذه5!-ءكاوقد.منهالإلاىوالهدفالخلققصةعل

إقطرشروثااوهبإذاإلىففْىد،الةظرهوهذ.،اكقلإ"أو،4قيأواللاهو

،الإن!انو؟ل،وةدريهوحكمتهالماخدقةالاءقيطرفىوتض،الو-ى

الله.خاطاص،4وءلاقئ،الخاقفىتبئمروعلو

تعين،الاهوأأوميينادكل))!4إالمنصوةا)نظوه0%4-قيةفىاكدقيقوعد

و!ت-مون-ءق!ؤلاءيينادا.أننت!د،الةربفىثةاطدالظوراتصوءفى

منا،ولىالو-ىةحرةفىث!ون-رثالحدلوبمىأفيالا--اهبأصمححاب

،افدمافى4المهرؤا)مصورفى1)دأناترص-4نضجفىويشكون،للإ؟صمانالله

.والا"صمالوال!3الوءىمبدأالإ؟-انفىحأواللهأنفىثشكونلاول!نمم

استخدامفىأجاحهوالإ؟صمانل!ةاحمثلا4!ىالناصحالتهفىينالدكانثمومن

يصةونلذلكو!.لهوالتبد-4وم!رؤت4إالانصالوسائلمنالله(ودء"ما

أف!ره؟نتحهث،ا،طفالءةبراوا)-ذا-4ءنبنمبمفاثالاولالإنسان

.والإخلاصالصدق4حمية؟نتأنهارغم،صبيانية

هاء!ن:يفئينيحققبؤف!أن"ؤلاهأ.؟الويرى

ا،ركب،الىا:-ثطاءنبدأالذىالتماورنونقابمة-ضياتيةىجهةمقفهو

نقطةفىا،قلعلى-الحلقإوءلإؤتها4يا،لوهص!ترفأخرى-43ءنوهو

شةمرنفىوالتصرف،اقهضالإدراكفيةال!يةالفرورلبالوسا!الإأسانتزويد

حياته.

المةلميينينالمفسرإ!ضبموةفواةء!ثبهاالموةفذا5فىندحوقد

رافا،ء-ورةفى،ال!ريمنالقر6فىالواردةالميثاقلآيةالإسلاءيين

القهعلياطلاثقأ-ذهالذىالميثاقيأنا)برقليونهـؤلاءيرىحيث،(171!64)
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فىوض!خةدوت!الىسهحا؟"أنهإلىالإثارةإ"قصدإكأا-الذر4مرتهفى

أ)ة،صةصصليمكانإذا،"وخالةإ!4بهثدركال!ىييزوالغالعضلأبدالإ؟سان.

،نة-"علأثادهنهكاْ،المبصرةالم!زةهـذهة"4اللهوضعةلا؟ء4أح!فىفئي!ا

أنهو!ى-الوأةهء44اطةءقيهذهإدراكوسصلمةءطا!4بإ14)!!ح4ءدةطع-ءث

-إقه.ربالهوأنعبد

و!،اوقفا!--ذاءثلاتخا*ءلطد!ين21ؤلاه5ح!لالذىأنوت:دو

يخب4د11الظممنعشيرةنماطأوإلى،--4ا):داْا)-اذ-4ناتياالد1Jنظر-مم

افىط4-الظآوهـ-ذه4ايدا"ادياناتاهذهأنإا)ظنء:د!ةوىمما11أدتاا

.ا،رضعلى4ادإنىاارا-لاأولىتمثل-الاحيمانإءضفى4وا!هجه

الاناطهـ-ذهبأنالةائلفرصأaiرفىو-ماء.لصاسببانرىو)-نا

اط-رافاتب!ضمنا)ىاكظموهـ---ذه،اتمأ"رةأو41ء-"4أو4اكءط4نالد

فىانظساتإلاهـىإن-؟4ذاكالىوءاا)ممهءروضا!اهر،لاتوالخزي

.البدهنةط4بحالتمثلولا،ا)بمثريئتاريخ

مهينةوأءا!نأممفىازدهرت-صارات5:اكأنالَان."-نابأشىؤةءن

مشالات!ونقدالاَن!نالاءاو!ذها،ممذه5؟مم!دأنةاحينعلى،111ءكافى

زقطةةخل5-ذهوالتأخرالتدهورحالةبأنأ)ةوليمحفهل،والتأخرلتدهـور

؟نالم!!ذاأوالاء4الذ.أبدهأ

4-أىءلى-الو-وديحمعامقاؤونأوءاثاقوةهـ:-ودسليناإذاإننا j

وأنلابداالهيىالةوةذه"بأنعذلا!ا؟مهلمأنلزءنا-الفا-ةىالتصورءق

لمجاوزا"ء--دا)"هِأوا)و-دةفكرة-جونأنءاتلذالمثدولاة،يةفكا--رف

ىؤالإنسانأنخير،اليمثرقي-إقها)ذىالأولالدرسهـىاد-وساتطدود
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ءزءا"لهدفيولمؤ"نحى""رافالا؟وا--2واه،اررياةتيار-رؤ"الماوثلتاريخه

لحقالذق4ا-شوالعصحهجكلتلم!ررةعاولاتإلاادصماويةالدإنا.تبتاجوما

.4المليهالماليمأوقي"إاالفطرةب!ذه

اتقليدىاهبالمذأصحابمنتهونهوواللاميونالكليؤكدأنالطبيهىوءق

يدةالمدالمحاولاتنسدو.اللهءق4أقيكوكاحهثءتئع!موثرانا!ميادأ!قية

،افىقي!-،"ذهلإثهاتوالإسلاماسهج!"وايةالي!ودءقكلفىا:ذولةاوالجهود

و!ارة،4المعيةالةبوةان5براصدثأ!وتفىالهاء4الةاءدةعلىسها8بتأستارة

هـورةةةباتإإآ-يرةزارةو،ءصالح!قير-!؟الديناإررترءقلى-:دباليآس

إلىهـوةشاأنمن،ذ)ررة:لوليس-دلكبعد-قلالكلذسكن-ىالإيمانسبق

يسالة!دا،سي!:4فىا،خيرةيقةلماربااثةكروؤد.اطقهقةهـذهصدقادراك

الم!تدلينمنادكل!معداءوء"ظمأيسيلموالقديى،وأتاعهأوكأطين

.الإسلاموعالاءإ!نالما-دينءتا)ىلمجادلاتامنتذهطأنناإلا.الإسلامفى

سورةوةلديناسورةةثباتإإلىءوجهاكان+أ)ملااهـصمامءنلاءظمانبلجااأن

تلمم-قاك:رةءهة"تدءيمإلىاطاجةبرزتك!وءن،اللهشدءنْكو.نه

الله.عندمنالدينأنوهىا!جةالنآ

ثم،الإلهاوجود-أ)فكاثا-أ"-إيماالإطادىا!دعرأوجهءقفاقدكان

ح!ئ!منالناسبينيةرقأنءققئح!ا،وعيف،اكىال!لصةاتأنإ؟بات

الإ!ىبالو-ودهـؤلاه-شليمإنةلمنا!ذا!ذالم!إلىوماا"اموارالرزقالدرجمة

)بماالثم،النبرةإطال!إثم،افىممةإبطالإلىيةالنهافى-ودىلا؟4ث!كا،تسليم

.4لوصالاهإطالإثم،لدينا

خ)الرازىعاتملا"بىاكبرةأء*مء.!قي-اباقتبساتاءلىطلمعوءا!
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مقيتأ!د)1((للكرماف4الذههالاةوالب!خافىالواردبا)نصءةابلته

.الاه،نباطذا5

وأن!طياندوالاْالمثراخةرذثبئاينالفاعلىلاردحزمابنا؟برىولفد

ا،رب:ولالحلقنبافىاعلىمصهـاهـممامهحزمابننرىأ!اءي.اللهءخدءقلإ-ت

يذهـبفهو.يةالصاح!ثءتوالدفي4الةإ-ةبينراطأنهخ،ابرءوعبمصا*4

يمصنولا،ا)مالمصلاح-لةقيةلاإدونه4لا"ة،أمثر!واالدينةسرةإلى

الذى،الزناوءت،ا!اق!اء4دادى،القتلءنالناسمخةإفا"

الفرر4ةبا)ذى3اإظوءق،الموارثثوكأرابالأ-لفعاد4في

والحسدأ:ةىا:فلالرذاوءق،الارض.و-رابوالاكل-والالا"ةفلىعلى

.21(،الرذا!لئروسالخيانةواوالغشواكميمةوا).ءلوابينوال!ذب

و!اعنكل!!ل!.زأجرةبمثريةإلاحىهـ4لايم!قذلكأنءزمابئيؤ!و

دين،أوشري!4إلىالماسةقياطابات)ْء4،!ها4نقطمقفرغأنهحزمبنايهتقد

الدين.بمصدرالهتعاقةوهى،الاَنة.4مخنبماأ.س!أخرى4لمهطإلىلعن!تقل

ته؟ونأنإما:وج!بنأحدمنتخلولا،الشرائعهـذهإن:قولذ)لىُفىوهو

4قولأص!اب-؟برهوءدال!المأقخاهوالذى-و-لء!اللهعندهنصعاحط

الناسديا--،افىمماءأفاصلمقبا-بئ)قموضوعةت!ونأنوإصا،الثراخ

ءلى-فىالثاالفرض!زم-ابئل4وته)3(،ةلوالرذاالط!لمعنوكف!م،كا

وقد،ا:واتاقالرازىز3ريابئاتاب3ءلىدلارازىص؟إبهالرحاتمأبوخ!س(1)

الكرمافىذكرا؟وأنبه،وردتالئاظراتا!الا!ولاء:ابامنكراوسرلنئر

الرازىار3زبنءدبمربىلاْةاةيةصائل)صحنوذ)ك.ط-مإوأأكللهلمااتدراكا

.Io.ةوما592س

.،1/97/م!طاة1(2)

08/المر-جنةس3()
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الوا!ورينهـؤلاهأنملضكها،ومحالاتتناقفىءق4كأيكملما-الحلفقةطر

نأيم!نذلكوعلى،لهأصللا؟ااكاسألزمواحيث،إين؟ذهـذاعلىيتبرون

عافل.بهتةوللاوهذا،المالمعلاحبهاإتمفضهلةال!ذبإنيقال

منردوداث-كل))ىالةري-"كراصاتالاهرتاخحزمافيأنوالواقع

زرر!تقدلاعناوإن.و-خفءالهـتب!اال!-إيمءلىتتر-بءاءظ!را،خصوء4

،آربمصمسفبه!!اأنهـل،القوهدر-4فى"-اوءزصزمبئا؟صجأن

موا-!ةفى،حدةواإلاباطلةةدإاكالشراخعونإثبات4ءاوأتفىخصوصصا

قولفىا،:طةىالوهن!ضحو.ةاطلةو)ما!ةحهء4إءاصء!إن!االةا!لالرأى

قامءاهـوطل1اه1أنخ.،صمالاإف!وصحتهءلىلدأثلاكلاإنتءِ؟لاحزمابئ

دليللهيوجدإمماأما،ص-قطعلىا-ليaااقامءاحهجوالص،إطلانهءلىالدلهل

جدو-ىإقء!ث/لي4،نةأوإ؟:اتهمملكأ:طلان،ةلاأولاعل،الص--عللا

أطرفين.الاحد-خلمراإلالد

إنهاتمصددةالمثرافحءق-زمافيقرلفىا)؟صحا)"!ءبمت:-روعذإكء

وضلالو!-فربافىلبأخ!-اوصؤ-بر،سائرهاقكدبو!ىا!م!اشريعة!

.)11،والحاد

ات!ىا)ىا)دياناتتمك)ءت:ارهفىفهء-زمكانافيأنبةثكلاو"ا

كلإن4نةسألا--لملأمقالهـلإحنو،ميةالا-لم!اكعارو-!ةءت؟االهمل

ءاسهقه،كللا-لإمالهىاْو!ا!؟طلةباالا!ضرىلاتياالدئرسافىوبهيرةصكليرة

34ا)-ابةأرسالاتاو-دحمماالفطرةهاردتؤ1)ف4اةقيا)أ+ةاءستالمىعلىةىأأم

ءصدريمونعةطااأةظرأ4و-لموأ،ولى41الظرهىةتلك،لصا4أءلىو

.81/قسهالمرجع)3(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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أثرْإ،أنشقوكا،ذلك?تشىوصخرتللإْتاندخلولا،إولمياالدأناْت

.)أرأىهذا4علصابئالذىأ)حامالا-اسثكلgeneأالخاث4قصإن

()1-ولى-اق-د--لاله%ل-اللهأنوصوحفىما.تنهةإبالا-لإمتصلوفما

سائربينمقالإنسان-صوأنه،أمسكا:01!هت.لىينالولنزالومما،الهالم

صدقأدلةالاَننرىنزالماونصن،صه!رةمجالاتفىاكحربمإذإتال!هـذه

لاكلهذه-الإ؟-انغير-آخركائناناك5أتنمفلا.)ء!ال!هالةاحيةمنذ)ك

حوله.ءاعلىا)ممهتصمارةبلكثلأوله،لهءوبماالا!!ماءات

،ودء-دءةمينكةرد2دمخاق4اقصيمصلممقأ)جا-ئين!ن"ناككانوإذا

،الدماءإراقةءن))يهفبماعلىاءكاادا،أءهـهإأ.شرىا"-بسءزأوس

الإ!ىللأصل4الىممبإث،ئاالامرءنير+!رلاذ)كؤإن،ا،رضةىوالإفاد

ئصخصاأنها)علىالاحماهبمايمزكرةناءتاراةىوصمناإذاخَدوصا،ينلاد

(أ-كل!مأتعايمأنماءلىأو،ا،ث"اهوصفات

ز-ر-إريخهفىالإفانرءى4باْصثرةءوا!حفىيصرحا)حرجم!ا"ر2نوا

ءصار.أيضاح،وإاطاقئقءةاخةصه.لشفالشروىأ)"اطدتثأواحسءمااةرآداتميه!(1)

عامداا)0،إ-"انهقواص!لاقالا؟صانلا*ذ)ك:"دكلس،نهإثباحمدعندوتةاكلاو)ْ،العدثدة

تطررقده%3-وءنصريحا-5:يراوايمبر،لأجله-إقةيماوةواهءد!نها-خخدامالى

،ثاطدلالمعت!ا)ملىالاستفراءمنهجإلىلمحآتاقراأنوفىى.يةإبجامورةاطباة

زجماأى،!اتط!-ةبالقالإفانير-ضخده!اأن!ب1)ئ،والماءدةالملا-غلةءلىافاْماوءو

اردا.م!ذاناله!م3عارد،أث!4إلاجمداأنسوازحين)عربفا-الط:هقيفلأن"صأمن

و.+نى.(81/أزخرفا)"ويسالونشهادتهمستكتب؟خلقهمهـاشهدواا-ما

يقطرعنالابماممرفةتحصلإلى-بيإطلاء.باتفىامةلىاا:-ثامنى-*ُألاذ)ك

لاتا)ضمامدضروريةيمانالإلة-أوهـناْءدو"صدوقكأبرقطرأو،والمثاءدةالملاحظة

لمم.وَءلميهالذصلىالاحصدقنوء:تقالاء-طَية
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مابتصحهجلهموالا+"تنقط-حولم،اطياةهـذهؤىا&يرءلىلههـهمنافيالوءا

المقدسة-4الوظهةهـ-ذهاللهؤلمد!،رامكرسلأيدىعلىيهءكللدءنتثموه

قيوللذلكو.بخالقهلإنساناإطروإعادة"وا)سلوكالهقيدةإتصكىجوظيفة

إنالإفاللهيه-لموأن،الاحماءدم7وت*لمأنا،+قولغيرءنإؤ4:هولا)5

-تى.4ويودطاعةءتلهءبوءا4إرالإأصصانإهرفولا،،البيان"

اهـد+نن-إ"شذلكود؟-ةرءزأخماءلىدمآ-)ق4قصأخذنالو

لا-صالاأت))فا،د!حا!ماءالأنوهى(وأصء44قيةاط-إكأبدلنزاماننافإ

15-اور1)تى4لا.صلباا)مكرةنتكااةتميةااكوحهدز-رةوأن،بالإةص!ان

ش-،لهاصء:4الإأ-انعاشا)ىتمدةالمهلاظروففته-4والعحريفاكشو؟

ادحماءرأتإذا-ت.الا"ص--لىثن511الاسه-ما?قوبينبنهو!الت-جت"

.الا.رضالىالإر-الأعاد،ت،ت!ااوءف!الةءرةيدتيدإلىالماسة-4اطا

!ثافيأ:ةالنظر

كهيرخلافءلى.فىإ؟صاا)ديئمصدرأنإلم!تذهب4وراكا4الةظرأصا

!سهحماول!ن،ذلاثإ؟حاتفىيئاةظراذه5أصيماب4إعهاثأتىاالطرقبين

وءق،ىالح!أ"الماهـ-ذاخارجلادفيمص-درارونلاأنهمهـو،صكلاهـؤلاء

وجودذات4ءوكأويعءةيقةالاءلوهـ4إ؟كارعليهـؤلاءإ?حأناطبه*ىا

فىاكاريخيةأكظرةعلا)شكيزأفياهـ-لاءيرهح؟.و-نقلملثابتثافعلى

بمهتنضياالخاصةلا!!ماع!4اةالحيامزاجول!*4تهث.لمها،وناتالدتاب!ضتطور

.هـؤلاهتأذهاعلتماءا5-"طرةاكطورةفىحرة

و)ذا،-داكلنحطةمرحلةةثكانابرداقالإ؟سانأنشلاهؤلاءيرىو

مياصرفأطه؟تاجماكاْتالتى،الا!ولىين!4الدcالصورةلديه-لمتمسأنو-ب

"!ج!عة-بماعةفَىءتتظرءاكلهوهذالا"ن؟أث؟!اكددتو)ن



-94-

سصطرة؟ملةطرت،-ء4وأ-تاداروينارك!ااكءأوركايةظرأنعلىيدلوه،

بلاأنممهو،اطاص"!ااطإ،الديئفىأراه!عتطه-ى،هؤلاءهانأ*على

الوئيد،ا)تقدمقىذلكإش1،ذ،للدينم!!اا5بديتصوورناباتةرا-تعناء

.4جمايأو؟؟ت4إةرد،نيةالإ؟سابالاءراضوفاه،اكفج"رحلة!ق

ر-اطتهاأوور"4الدإر-ء4أأكأط(طوبهينء4أجدااالحهاهيينيررطوننراهـملذا

واين.4الا-!ماعبالعاداتإكنالفصل4اص،و-"ةيداالامريدينوء،.4الخراةس

خ!أفىكيند21ْوالف!سفةا)باخينءقعنيرخولؤد-ف.ا)دتأجمةاطصا!ص

عاخءهى-ا؟-آجإ)ءليئالدأنإلالقرلكذءلىتبو-ر.س؟ال!ابينالخا!

.للةردبا)8-جمةء*ةولتيروبىإأتفى4إءرافلاواذن-الخرافات

ولاتخد!،شه"اىةلابافوالصصلاأفالا:ا!4الاَراءهـذهءثل4ابم03وإن

11-ء!ىينا)مم!تاببينذالمثلءْوجودللأصفن!حظا،3يهأكزاالهلىالبحت

هىكل،4ءحتناياأدت.نالأديانالم!اج!ينءسظم؟نلقد.اسدين!اواليمود

تاريخفىتخصمواالذيئهزلاه3صةولقد؟ن،يدر-ونأويهرفونما

علىهـقص-واأنهمأى،ا،!عددةوالَاثارياتا!فرءلىفاعتمدوا(اطضارات

فىالإتافىلاتط-ور8جابدريس-لمارسوابرأنذ)كوأغرا!،دية111أ)صراهد

الإنسادا-دتة-لالئهو،ضاط!ءهـممجقفى-ضصوهفى،ابرالاتثق

ن؟ولةد.اهـوسا)مالمهذاوراءشىءولا،الو-ودهـذافى4ووحدا؟"ب

،جمض4نضهتماها"الذينيدونالَ!رلماءوا)5الف!سفةأيضاهؤلاءءن

ب!ضمو!منبأخمارخألوافىذإكو)؟س-ءقيجولةشاءهـغيرمنيانألاد

لأ"أا)ذىذىالدطثادالاصمنأو،وءارإفيثاطدا)"لمءقبقأيدرجمال

ءن!!اا)قاو،ا)-"-لق!الاتصدا)قالاءتازاتا.نأو،ينكثيرلاسأ؟هل

.3لاففحقو-4ةفيرالدثقرجمال
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الدين:مننوعينهناكأنيرىءثلابر--وننرىاكطورلهانون4:ءتماْوب

لط؟ال!ةإ-"وىانإداصرءسنتصءاوهـوstatiشاككونىينبالدتمهءص4ما

الأولفالدين.أءتملاةوقص-:4فىو!!،اطرعلىبالدفيث-*"يعما،والأخر

ينعمبهابهالمحيطةارا،-!االإلساتبها"ءةى1)ى4اطهـافص4ةالوظصلءق

.القوةهـ!ذه.قءما"اا،خ!كا؟الى-رم4توإ!قاب!ذاوالديئ،بر--ود!

وءلنده،اظركىالظورمراحلمنمرحلةالانسانىوعا!إن"بر--ونيهولا

عقله،ظهر:وأحدةجملةالإؤسانؤ:ا!ر،أمامإلىالحرغ4ء*يةظ"طفىتوؤةت

وظهرتالوظية"ا؟ا)!ةلذا5لها4مرصأن؟حت1)ى،ا،خطاروظ،رت

ور4الكو-4الرو-دوظهرت،أ--راوظهرا،%طارههـتى--14)ى4الخرافه

.-يرةجمات-اوهى،المابص""4بلتصحواالفردبحاجماتيرةىوممه.ئيةاابى

يتم،ألا؟حن؟نا،د2صصنه!؟فىاد-راناءن،-4الإنسانْنةصملاإمدوة؟

)1(،!أطالديئهوذلكة؟تةفيهيمديكطورتيارإلىففلملفعاد

الدين،لظ-اهرة،ولىاا،!ص-ولوصمتا)ىا)ةروضبر!ونوننفض

الاعتةادأنإلىهب+بئى11زلكأولاهما،الص-ددبمذااق-ورهقينفءرجصو

علىالإنسانالقهاسالىت"ندكرةةوهـى.بالارواحالقول"والإنهانا،:دفى

ا)طهيعةءلىمانالإ؟خاح،اءسدءتأ)طف-وهـرهىروحكلةا)كلكانلما،

نأعلىتنص4والثافي.،يراؤة،غاءضروحكاششىءلكلتف!،ابة

عص!لمهوهى،animismنيةإ!واالروح-صورعلى4-ابةعص-لةهـ!اك

فىوءوزء-ة،شىءكلفىءة"ثسة،شخصيةلاقوةالإنسانص"فيهاتصورت

!كرةاإتنتقلأن-نه-طعلم4وال!ر.ذلكفىا)ةفاوتعل!"االاجزاهفى

.1072تأ!واالأتلاقمد!ااربون-ظرا(11



صه5-أ

)1(.المرحلةهذها-ئعازهابعدإلاا،رواح

أولفىالإأ-ا؟ء4أن5-ز!هفىا)ت!هـ،4إلىا-قنادا-بر-صهونويرى

أسبفتو)نما،فردإتذاتأروا-اولا،شميةغيرقوةتتهورلم،هاأص

يوناءكانكلفىلاطبكل،-"نة-؟ْ،(نواياأو)نياتوالحوادثالاشياهعلى

.)2("الإ،هانالىبماتتظر

ا،ثياءءلىا)ت-اتإ-باغفى)فىالإ.-االموؤف!ذاانبر-صهوندوث!-5

جعامفااعطدامانصهطدمماءخدء:"اةحةقا؟كن،صلىأإ-*ةداد(دثأواطو

بو-صدشعر8ة05نافردكلأمماقفىؤدةالراإداقاالإنسانهمبادىيوقظ

ا)تفكيرءلىنه"المةدرةالإأ-!ذةىأنبونإرهـرادو.((تأ.ئرذاتحف!رة"

.4الواييةأة-كراقةالدءلىيعتهدتمينراذإتا)؟بينفكيروا)ة،النظرى

فىالإْصمانء--زءقالمؤرخونهب--لءادراسا-ئاإحضفىلا-ظناوقد

زياصرفاذاموقة"كان-ثث،والمرصوعالذاتبينال!ي!زعنا-حية4اا)مصور

الىأنالفصيرالدراصاتهضهفىناأشراكاه.ع-كلالطبيعةوبينبت"مفرقغير

هناك-عنلمحإث،!ها14)ظواهرإخوطبتالذىالص!ىجإفحميراو5،هـأنت

ءلىتهصةاأو4ئمص"صاث-لىلمالإتانأنذلكوءسى.-اةتواجهحياةالا

؟،هأنأ!:1.4الص!ب-خمنأ؟سوأ؟4،اياخاالحونظوا!ر"نرأىما

شعا-4و)صة-ا-"4قىبمإلا-ممقلما)قوا،ث:اح،رواحوابالقوىأفراغا"ذا

نه.ورغبا

وأ،1)ف!ر-ذاب-4أن،ا.112ارةالإثبى1)ى141ء4ادةاطءنودكن

.iAA.ةوما621/المر-جةس(1)

61سو:خاصة،والاخلاؤ،ا)!إ-فة"فى!خا:نافىالجردص!َاةواالأ-ماورة؟ا:ظر)2(

.بءاوما

http://al-m
aktabeh.com
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هـ:صاكانيخص-!فيتبداأوينإاكأ!لماطاءلىدللالبتاطضارة4ثبدا

،الا-خماءىمظير.فىيتىالداتقدمخاطفارىا)تتدم5!كوازكأيرةأمضلة

ماديةذجد-ضارة.اططينهذيئبينرضلك،41أثإهناكأنعذلكوصءج

تتهـخاقى4الآلهىأوا،صامب*:!ساذجة4دءقيدةخ،ءخازةيئوفكر

أنمقيناأبدأنصلمفسيضرجلاالثاواهرذه5كل؟او-ف-ير.يةبشربصةات

.كأيرةيةوحضارأء4دتجم!ساتلا؟-مرضا:شرىايخاكار

شاللنومازالتال!برىإقا،دبمازاد(تاكعالممتازةاإتةإ)ثاءثا،بادوأخْا

لمأدإنءقذلكخالفماوأن،المثالىدادنالإ!ىا،!درءلىيداةراالشاهد

دم1)تة4صاءواحعايمالكهردأوثويه!الةأولمبادىءاهـذهاء؟!)ت-4نةإلاحن

شا.دالاطضارى

قانونمنا)بعضا-!تنبهطفهد،الرأى!!ذأفىوءدنا)-ةاوإ؟نا

الديئبأنكونتادعاهرغم)أونتأوجيماست4إؤإدىالذكلا،الثلاثالاتا!

ءنثمادااب!شبتعد4زرالإفات!رأن،فيى(اتملالهأوخا،-تصخءق

!أ!وزد.لهنام!الديئ!اا!سدلازر4نهاحالةإلىبهافضىل!،اللاءوت

)9(اطالاتأونقاموضوحليلى"4أةة!ين15ءفدشللرليفى-ةهاطالاس!ذافى

لاالايتعلقلاوهو،ل!فسانيةادينىالافطورءنتت!أنهواكلاث

فىى!ن،)2(ْالتف!يرلتماررمالطالقاْون..2!ة.ء،أىالانساالدءاءبتقدم

نهأاقا؟وناذ)mما-مى1()

لْىورا(رءن"+يوها-ئافروعمن

إء:إؤيناواطالة،(اطراث"أو)

رإلا-فىانت3وأو-"جتفا-ءة

.37صىا،ر-عفةس)2(

رزلكلبدفلأ،ة-ماالإنسافىلط:-ت!لىءةةط

الاءو.ثةااطالة:اب!ة.تكأ-إة"تةظرلات-ا:صا،ثهبطور

صاظ"الى!":"أواملأ+ةااةواطا،(ا!!دةأو!ية-ة

وما:صد!ا53ص.!ولىاليد.د،ءمقادعو.د.اتتل
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يرلانسا!ناوان،الإأ-إقأةءراتطوروبينقالدالعطوربينالةصل)ذن

ا-ثلمهيمايمكننالإ؟.ء!ادا!قهيقةع!ةلخاالهتصوراأو-4طااستنناءقىفى،نتبمو

صخمنبل،افرداص!خءتلإتالخاء44اررثنهارات6التصن،1دوركايممع

الفردية511!ولطرضاعدمءلمةءن؟-ثءبررهـنادُليس4وأة،بىىاالضل

اداقشاتنتاخإ!إاس"ءاداوذلاث،إه!!اأوا،ديان!ظاجهاا)ىبا،هـور

.اأوروإفىعسُرالثامنالقرنفىأوارهااسبمرا)ىوا،ءادلات

أ!ثرثيثاليماستالدينيةوالآراءئدالهة،بأن!قيلا)قرنهذافىذاعلقد

ءنء!4الح!تخايصقاست!غداعهاالبشرحاول،هةالما.عن4إدائهياتظر.ى

به-سمح1،ا)قلب"وىإلىأقربص:رةفىو)ظهارها،الاصليةاصماعتهاءن

.الحهاةنقحقا

اكأتراعءقكانتإنما.4الالوصؤحرةبأنالقولذاحكذلكولةد

يل.طوبوقتالفسوجودقيلز"صرتاؤديمنوان،الهاكةا)طة:ات

عدالمسلموا،!ىدد،الثاعرموفا)ةياةإنا!ولللقولاإلزبةأما

الفرارو!،4فيالو.!إللإأ-انكأقيق4ووصورانأد-ودابىيىامإقبال

.ان،د-اشاذلكإصمصلأنذ!ر4واءة،ألحهاةئق-لزاءتات!ذى

.8ميتافيزتيةأءارة-كغير!ن!ا4الديزوالاَراءهـفا)!قاثد

التحيمبخفأالخاصةناأظرلوج!4كهيرايدآتأهـيحالتصهذافىشىونح!ن

التاريخ.ءبر2!تظ؟جمه*اا،ديانأوذا!هاحدفى4الدثفيا)ظاهرةثصمملالذى

ةللديئلد1)فرلطبي!4با4صالخالدقيقهالقهمةوا4فكرذلكعلىيدبز،ل"إق!إن،لي

فىلاغاالكيمياءأورر-للطهعلالإستف!ث.ادح!رىورسا)!ا،ا،دثانأو

صورهاأدق!فىبل،الهلميةنونلقاوؤقاالطبهجص4ياتبرافىتبجثلاالواقع

.)611خرءلموقاخإلى*!اوقاْتر-حلااىاالإنسانيةلكجر،4مجال

.بعد!اوما1421اطدثلاىال!ام!رالم"ا)بهىء.دفارنفى
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المارخهفة!فىكلاهوو!و-،هـصومةإن،الثانيللقولبالأسبنوأما

ير4كفالد!مأرضكانكلفىا)-ادةأنادفلءن)؟سأ؟4ءلىنص-المتمرد

ال!اءق0بدر-4ص"اكانواالناصوأن،الا-!راعءذابمعلتسمحالذكاهمق

مصدربأنالقاةلالرأىالى"ءومرجعولذلاث.،ءيممذالمثإنرضتسمح

بالرغبة.نانالمقروفواكالرعب"والفحرة

بأنالةاهلالادءاءعلىالردفى،هـهى-وميح-ءسا---خدء:اؤدو)ذا!.ا

،ممتازةةإتا-شاعءن-ىأداالاءتقادأساستث!كلا)ى-الالوهيةفكرة

نناْؤكدإة،م4لجغاخضوعواست!الة،ال!ظكاء"ؤلاءتفاقااتحالةوء.

وذلك؟للإأ-اندإقأةدمادفىاوالإشراك4اوثةلهاإرلاء-ناإذ؟رأخرىةعص

ا،صيلةاةكرةاوإينواطضارةالذكاهتطوربينالتفرةو-وبءنئراهلما

))قياسأ؟واعوكل،المعاحةا)شواهـد"كللمأناةولهءهفلاولذا.الدتنفى

وأ،الدفىالإشراكأنوس،أ)ة-ث-!-ه"إإلى-ؤدى،م1511التار!زكاا)-يرفى

.،الإذمانياناتألدأ-دمؤديما-ظلتوربما-4؟نتالوثنه

نىالا!فكارأولأن-أخرى.رةؤكدا5-هـوملقولءورى!ذلكولا

الآمالوءت،الطبي!"طوادثالذ--لمةإوا)قاقالاهتماممنفيحتا)دفي

.)1(،الإ؟-افىةلا)5بثءذا)ىوالخاوف

ءلط،4ثذ؟اثالوتا0.اأص!ل4ءمرةفىلاء!ؤء؟را.-ةاعلااص!نا1قءإن

.)2(يةلل!شرىالدللإدء4ممئاا،صهول!ذهتصتنألا

Natural.803.ظر)1(1 Hist. of Relig. Works ed. Green & Grose, p

المبادىءتأث-بفى،هىالطهالتاراخأصاب13صاْا)ى.لا)طرثو.ش5ؤ:لاا!فعلفد)2(

انروحيةينظروتنأ،اطةيهْ-ةلاديا؟ةخاضاراوفى"نيةالإأطالأ!ولاطاصةاديجة

الطبيبةالديا؟اتفىا)خدرج!واتصعلىوازقأتا-صماامانميم!نو.يخةاي!و

،وطهرهمفائهفىإدينالأولاالأصلءحل!ا.أْبلمأن،دونالوضهية
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الإةصانءل-اءإ"ضإداهاأا)ىا،لا-ظاتأصددأهذافىنايديزوةد

Aethropoloهـ ! stلا!دفة.ه!هـ414ئلأة:اأأ-طإ4طاصاإتلاحظ11بالمث

ق!فتهلئل11،باهذه؟ةل4اطأص?4أءيرا4ليامهاالديا؟4أنءنبرالرءمأنه"ؤلاه

ذلكأنإلا،ا،ة-ديىاناتوالحيمواط!نأ)ث:اوالارواحإصالالابلةاوءعل

د،والحاعلمنعالماوظيفةتؤدى،أءلبموجودالاعتقادء،ت4-لمص+ورايقع

-داقيقا؟ناد،لانجروأ؟د"نأولاثك:الأءلاقىالنظاميديؤوأخلاقيةمكارم

عن4-ايففكرةيص*وذتالذهـوْلاءطرقبا-قا)ىالبوبأدرك-ضما

اطسابصبقطونو،4بةا)طءرةأةاهذهدمايرْكليل!قطونثم،دافى511

سبقبماعاقي!دنصاالآنو؟مرض.))مكرة-لمكعالحغيرفىظا.رةأية

بهدتم-دكانا)نصهـذاعلاطلاءنابأنء-جقأنعترفو،-رةياإليهناأشرأن

لانج:يةول.أ"ظراتو-13اتجلاقىءظ؟زاورسكانولذا،الرأىإنتكو

أسرارتةرألإله4تنفارا!،ض!أ=طعاورسفءمرؤ-4أدءكالاأنا"

القولإ؟هانأىعلىا)-ول.نإن.أصلإحوااطيرأ-لءنتحهلو"ا)قلوب

بالروحخلقأصلمن1)!تطور4ءث!اهـدةكيةبءق!كلرءوالمالاءج"ولاءبأن

-يريراأعكرماهوضاكوأكن،ال!ابر!ثةالإ،بشخميةبهاأوحت1)ى،اط:يثة

قيلل!م!ىئالدالمضهونبرلمةأنوهو،ظتقدممابالاء!رافوأولى

وأعلىأسىلةظامفاصهدارامثمهونممااأو،ء-دهـ:راشكلإلااحةيةخ!فى

.)1(عاصرا

بميةالهوبالمرحلةيتلقءهـد!يقءني!شفأنهإلىأنصاهـذا4أهىوش-ح

الحضارىإ،ظكرإالان!داععدمضرورةكتت؟،الإ؟-إنلدىإداثيةاأو

ورا+ها؟ممنوماءبالثهأقيالدأصورابيناطلمطوءدم.الة:ءلةأوللم،ء-

ر.!.أأوءقائدءن

-0)1(1"05The Making of Religion434؟؟ا!ن.Natureof Relig. pكأThe
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والإ:ساك4ذيخهالوأنو!،4الحة؟ةبمذهنات:ءسنة-4أل!ريموالقر2ن

،كخلص4الواحدةا،لوهيةكرةبةفىالنماالاءشافيمنع،أه-اطىت-رفغح

)ئق"و،...1()اللهلنةو351-لمةمن-أكمم،-أْث4.0إاصطرأالمزاولاتهلهذ

ؤلاء5تبررو21(000اللهانقي-وإوالارضأ-ءواتاخاقءت-ألت!م:)ةن

)كأأالتهزلفىالناإوليقرالانعبدهمط.هـ.ولهمبة،ص:اماءبادةثنيونلواالمشنركون

ةاهالآإتةإءيىإلىالار-؟نلا!ب،-دىالعصورشهتىفىث!"!نالوء-جإتحهى

ىةشأخهاوأ،كااة-:4باكاط!"همرأ،صتاماذه5ةإءجما)تء!لالواويةلمإنهم

نابدإن.قيالبشراب-اةفى3ا):دتمثا!عباد!اأناو،خاصةنزء4أ؟ة-ةافى

ذه55!000،ئلاقاقوء4ءتالو؟ت!نءؤلاء"شلصهأ-1)سلام4علهههمإبرا

.)3(إدونطلااناءأبانا.وجد..4،إالإجافيءاقى18ونASعالااأةتم3،اكثهلاقا

لاصمر-كنالمو-4الض-دىذلكالمقامهـذأفىر7؟ء4ا)4اللةتاتأروعوءق

مقأوسخأ)تارءتذللث؟نهسوا،ءونيدماص!4علىا)صادق)برهانبا4أهابالم!ا

معى،منذكراهد6برهانكمنراOؤل،لا"؟64دو.نا!كذواأم،.أ)مةل

.)،(،م!رضونفهماطقيلونلاأعفهمبل،لبلىمنوفىكر

42:نطلفه(1)

78:فخرلزا(2)

3:لزمرا*()

5:15،25ادهلاا(3)

015:32http://al-m.:لاا(1)
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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يِغؤإا"س.
صر

وأ!دفةيم11بينالدين

نء4بريبيةوحدأوءكبة!أى،4ثبص-راك4لوجماءقلدينا)إ!زاأظرإذا

وأروعأءجبص!قأنهرأذط،الإأص!افاوا)-لموكافءرواإث.ورواالإيماتا

تيروالدساالا-تما?4الظمخالديئ-لاحمل!د.الإأسانءالمواج!تظاهرة

بخأص-ى،ءذهلةك!يرةبدرجةاءاء4االمجاةظامخواتحدالإ؟صانية

الاخرى4نهالإنساخماماتالاهءقلها!نرةايهافى!هرتهوس!عاروفها-"!ىلاص

العسر.قيصافىأعصا

لحوأسه،الثقيلالةءيىرهقئماداأ؟4إيذء4والإفانم2ةءات":اكدكانلة

ا)ث؟كاالمظدرءنهأ؟"باههت-يرءكانماؤإ،لاب،ل-نإذاا"وأ،4بمادتين.و

ثصءنابررهث!الاخاما!ذا؟نوإذا.إلما)وماا)خهوء4و4ؤلروالاونافى

ا)كأئقاطلمةاالىبضأنءبأخرى-كأا!قهناكفإن،ا:دفىاالإنسانقكوفي

قاطالىأقربلهتصمورنايمون-قا،اله!م"بإ-كاءئااU_!ءننهلىكا

سواه،كللاiلإْخاناعتةدهابمابتصلآخرزوحمنفقاطقاهـذه.والصواب

تهلم.اوتلقنذ-4أو،)!امأوو-كانةي!4لاءخهادا"ذاكان

وأموجود.يل-12ولميرهااو-ودات5أوءو-ودفىاء-قدالإة-انإن

الارضالإ؟-انملألةد.مامجالاطرءقاللإسءلميهافىط:قلا.و-ودات

كألموةفىالهظيمبالربف!اايا-"ىأنتوخحيث-أدتهبثت-ةالهبا*ي!وت

بأخماائهلهءيرفو،حهو-ث:ص-لا-"-،5"وينا-ء4،4ءهفياايأْش

.نوعكلمقالقرابينلهووتدم،إليهو!وبوير-وه،ؤص:رهأبو-هـا
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وقدالدء-وة4وإجا4والهداباطيرهذاقطرعنظفربأئهءو!نو.و

فىالديخيةافاهرةبايةارنننيمكلأهاهـ4االإأ-انيةاطمِاةفىشىءيو-دلا

فى!يقاثيرتأأشتقوةلدفيالةدكان.؟با؟واءقلهددبهيروكألملهامموهيا

إقارنةاطرقعرضءنكاوسهتضح(والاص،ءصلة4الفردتالحياةنب-وا

اولةءجمةءلوملهيمرسو!ف،ءداهويئ-حالدينأطرافتمئد!يف

لا،الإطلإقعل"دالءللإستعارء،ةوةالدينوكون.فيجوااشةماه

حولأوربايرتدمفىنرىالجدألتعاأء!،،!الاجتءلاه.كهولاا،ؤرخينءن

شر.قوةأو-يرؤوة؟نتإذاوعا،الةوةهذهةوحأوطبب*"

صا)حالإنسانفىآحنلمالةوةذة5أنإلىذاهـ:ا4نهأنالطكرةأيدءنف!اك

باقتلاعالاإهـلا-!ايمكنلا،4لةلاساراأة4ةأطقتوأخ!ا،الإطلاقعل

اطافلاد-لإلىكلوقفهمتأي!دفىياجأونؤدوهؤلاه.حياتهءنأة-4الدفي

هذابهلاوؤد،إنالدلممرلماوطبةتأثنتا)تىوبواطرالاضطكاداتبأ،واع

علىالدين!نطرنادىمنوبثم،ءثسالعاءنالقرنفىأخرىمرةالصرت

بروتخد،واد،خاينالا-ت!لآا!4إ-االدينإلىزاه:ا،مجابصتهوإالإنسان4حر

فىأ-لا،الحياةهـذهوقالمشروحيةلماالظفرءقوءسؤ!ا،دحةال!الطقات

ءلىا)صخطفىاطقرصضؤلاء4؟نواذااالآ-رالعالمفىأصمافهاعلىحصولها

فىاعتقادمأ!وابامنو-4أىلهمفلإس،إدينابايمموالقمعالاضطهادأواعأ

"ؤلاهأتالوأص-حمقإت.إل"دعوأوهـذاض!حالص-ئجالدينأن

ءواطقهـةت-صخاص-4ناتديااش:ار!فىيضهون،ء4حمVفىينلادا،ياج!كن

فى-بيلةءثر--رزحمهاقو؟وءا!و،لة?قوغيرئدقالهلهـا5شمواء)،ة!يرنقد

ءو!فا،ينهـوهذايمونأناطالةهـذهفىالضرورىءقولإس-العليىال!تقدم

لخيضمقب:ث،ونهيشا؟نهبةم!رولذتق،الهرجاموؤفبمونقدةل،نفسه
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ن!4.لايملخولةاالوا-*4ا)ممهإطاتسيماولا،4الخاصتهم؟!يزاخاليدوامذلك

:مضفىتحاءا+ا)ظهارالىفت،ات1)دابم-34فىاممأقوانوردإذوئن

أدلوليس.الا-يانمناءصيرافىتهاة!اوإلى،إمامةالاديانءلىالاحيان

الدينمظ!رلنفسماا!ؤذتخاصةءذاءبتهنواإكاجميناؤلاه5أنمنذلكعلى

المبادىءبينخاطهمفىقيمثلهؤلا.-طأإن.لط"والىالةداسةحيثهـت

أوالإسلامءلى،-4فJ:$االمسج!ى%وا،ممهلم)نأحديقلولم،والالضخاص

ءلوكءنكثيرةطبةاتاستغلتهقدافوصوجهعلىالدين)نالمسبحيةعلى

،:ففىوالا؟3قيصزفى4ءتلربا،كالاصةاظين!4دغيرتططاتلتنف!ذوغ!ير!

يقادعلىا4حبالاست!لالهـذارصون!ض;ولا،اطاصةاإلممنراتالاحتفاظأو

)خفاقبأينهميرونالدينءادونالذينهؤلاهمقكأ!راآنبوالغر.نة-4

سمحواأندوناناأ-تطبيةكاو)ساءة،ا،ذا!ب)ب!ضاكط:يةاتهـجض

سحوامابمثلللديئحمحواةلا،أ-ا-4مقصس!ا"ء4أوا،ذهـبإرؤض-3لانه

.؟ا،ذاصبل!ذهبه

ا)ظريخمنوا--دةيةزاوإلىذصلرونؤلاء5ةإنذلكإلىوبالإ!اة"

الإنجازاتن-اهلونإنهم.المسرفإحمماالحمهـذامثلإصدارمءند،ىالد

إناطفارة.15،رض!ذعلالإ؟سان-ءاةفىعاء4لديناحقق!اا)ىا!بيرةا

ندخلأن؟ودولا.للدفيبالكثيريخةكلد-يائهاإلىألفها-.ءن15بأس4الإ؟صازر

وأدحة111ا،ة-والءقيدالهدو!رد،بقةا)صهامةullاله"ارةمثلصضفى

أأونباجماأدركوالذفي!ؤلاء؟ظرو-42نهرضأنؤةصلنماوإ،-!للدالمقدرة

مقءرةألفخيرذلكأنوشى،الولي!د12حقةا)ىاطواؤبمنأ!شأو

4.اثزيما4لعةليبا-ا-قلاء"طتراتمهافىالدخول

اتعصبايمهثمولم،الإْ!انفى3مرأبة-دلمالذيئلاؤلاء4فانتبرو)ذن
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.،الدين"الااثلةالقوةهـذهفىالخيرجوانبيةرؤءن

الهدف-ولمضإت"عديدةراه7ناك5سه:جم!د،أيفرناأتسبتوكا

؟فلا!ا!ذاالةهيئ4القيه-93و،ام4-صسقهقهوصدىلدينا4له!جهقوا)ذى

ما25الَاراههـ-ذهبأن-الاط،:مانمنقلهلءيربرلةدر-القوليم!نول!ن

"هقيمةارتفاع!!علىأديئا"دةخيرلاعلقيهحفإخها،وأ-لوباءخ!جااخيتلفت

."بقائهضرورة"وعلى

الاصلى،وءصدره4Iس:إلى--4الدينقيهةءقاب!ثا؟نبادىءالاصفى

،عال،قي!4ذوفهرِالهيامصدره؟!ؤا.اصدراخالقيمةتساوتهناوءق

وو-د،للأديان4التاريالدراساتن!صتو،ا.لاقيهـ،ةلاث41غيروما؟ن

وإلصوروالاضط!ماداتبالمتاقضات؟قهالادإنهـذهيختارمن!ئيراأن

هايه!ؤهـر-مزاولاتو،يئيص!حروطقرسو-زبملاتخرافاتءلقالاءولولةا

القديمنةضفى4العةلىالحركةو-دت،4أ-لاقهولايئ"4دلافلاالصعهجأدفيأ

ت-كواأنالدينيينءق!ثيررأى،،العةل-"إدة،شهحاروذأح،نقدهبهد

iا،شوبأ-د!مفىاالاخيرلإغراقنظرأالمصدرالىألاتجاهمنبدلاالاهدافلى

.نح!14)تارالو-42.قواكحقعدطرأبالاصءاتبمثير

الإلاىهالإي-طإء؟سا!ذبءقء:اكأنالمصدرموضوعفى:ارأوقد

فىالواقع-5-برالمواقف5هـ1وكل.إعاللاقاإلهبو-ود!ذبمنبل،ءهينإدثن

ولما.وص.دق؟4أهـافىالهرأنءنهاثا-د،اطقلديئاكلق-ابرلة"لمواقف)عادة

لافردالذاقىبرالإ؟انقي*لمقأص،اللهء:دءقبهمو-ىءاديضابرأنالاعتقادكان

فةد-نهإيما-بررأدلةشكولارأىؤد)إؤءق":.اأنمع-بذلكينادىاكى

تاركين،بئأدايخددياالىوالغالإتا،!دافتوض!واأناكصفين،ضةرأى
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درأوالاصدآه!-بمق!لب-4نذء4إلىؤدىلالاأ!االاولى4الةظ

.ا،ءصداه

نرد1ودا-لاالإسلامخارجهؤلاهلا-ظمااكىا،هدافرض"أنلوفى

)نا،دلة.عداللهءنوح!اافي-لامبموناطاصةلىا،والقطة"ذهنوصحأن

لاكبيراباإسهاو-نطلب،ةفينبجوا-ص!ملذاكؤؤكدملناشاكىالحاس"

كلءقلتتحدىمحددةإقاطإلىأنْشيريمفىو)ممن،ال!خاب-"ممجتمله

نبين.جمافىذلاصاتاخيصويم!ق.ءكابر

نق.المويضكارالاةبلجاا1_

ا،شاهد.الموضوءى-رالجانب2

،ء!ودو.؟نعدودزءنفىظهرأىبر-لبلمتصلالاولالجاْبأما

،النبوةادءى.ةقاموينا-بىوءدو؟4و-يرة،"ملوموأسب،مهروفصلأذى

منطواحديخدملا،هـ4تعاللة،!أغ!،وجهكلءنةمدمهلدللباوطولب

فم،به4المحيماالقوى-اشوتحد-4،-الجةصه"4أو1511!إيةأو134)فردءصإءلته

الإمر،عدمإصرطالاء!قاديةحرتركإل،عمفيء8تلم!؟باغسلوكبهايس!

طرافيجهحأو،ءظخومواأ!اوو-؟كلاوأ-؟أنجارايتضءنإءتابوأق

،قدمكلاتقديمءتء!مزواشةثونبه-دهقاملقد.واحد!ميدفىا:ضرا

لثءققيدا:ثرة-هـببماوسلمءاهـ4النهصلاوخلد"ذكرا!وبادتنجاد،!

تمءنالمعرمة"ذهكلإ؟صانينالأن-صوتلا؟ز4،اللهءلهالذى1،ى5

تلةيهبإم!نيقولو.ق.حستحتيةحبمالارةاق-جاثاإل-بعفاأنخ

كانواالآ--ريئلاء"ؤأنتظاط-يئزفكيرهيةاهـ4عنفبم"،الاَخرينمن

صحلوو،ذ)ككلتصهبلبيمتااااء؟بأنجأيفانه-!اطإ.ءلوابما4ةثروصيؤ

.لاخناههؤلاءبنعمما

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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يقوثصد،افيوةهادءاهبذ!رةرةالمتوا4يخهأ)لمتارا،دلةأنواطلاصة

-ونفدذلكلاناطص!4-زاتالمهصضأ-"ولم،-زاتبالمهدعواه

-الثاقالجانبإلىالاَن4قياو)صى،الخصومءننقاشمرءخ

تييانفىاكقا!-دىادجمهلختهأو)ن،القرآنوهو:الموضوعىالجافي

نا""-4ن5أو،بادتة:لا)تنبؤاتناص"ءنأو،اللاي4الةاص"ءنإء!مازه

ةصصءنءظالوواطكةطق،وا-رهذءقأو،قيرالهثالةةسرسرالاضهس

بالنسب4ادءتاب-تودا)-ثمةايطالروحناح!4ءقأو،نةأماإكلا،فيياء

ءندظاهرةسأقفنماو)،لا--ءىالتى-وهالوءنلكذوءير،،1-هنبياالاْ

أنإو،اللهشدءتا5%بأنهلال!يما"!ااإلىشداذ،توثد؟تياهىاا-ترءت

أمينا.ءةلمةاكانوسامعليهاللهصلى!دا

جهـازءوقفوقفتإنما4هد21ا)ث!ضص!4أنباعتبمارتعاقاظاهرةاهذه

تمكعن-ئم)مجابيةأوإضافة"ناكيمونأندون،الدقيقاط-استضالالاس

!طمةإضايةأوحرفاؤتراحفىتدخللما):يإنأ-رىوببارة،ا)شخصلة

الآياتهذهخويج!.الَات!"4اقر2نهالآياتمنمافيدهبدلجل،جملةشديلأو

تألفه،منالكلمهذايمونأنقيلولا،الخ!طبمو!ففىاكيتضعأنها

ظهئنه،ثم،4-خا-ة"نادُ؟اتإن.ا!طابسبيلعلىنة-4الىيوج!4ك!

بماإقصوداأنمروناةاذكرا)قاوهى-4)لهالمو-كةياتالَاحدةش-!قدال

.4ندثخصفىالاء4ضاطباللهأنأى.4الا

فىالضيأمانةمدىعلىب-دل،ء.+قل"الى-ببةولهإمدرةافالاَيات

ءا"دعلىلاقتصر،الو!ىهـذافىتتصرفول!لم4ءاثاللهصلىولو؟ن.الاداه

فليؤمقشاهؤمقر.دممناطقوؤل"تطلىةولهفى!لا،...ةل"قوله

ةولهوعذلك،..بمرمناطق،يقولأنيمكنهكان،فلإكفرثاءومن
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يح!الآيةفأول،ربىأصمقالروحقل،الروحءقيسألونكو،تعالى

ولهبةالملا!علىصلمالنةسهالإنسانذ-رأنداءىولا،حصلما

الإ؟-انولهس،اللهأصمنالروح)دطتقولبأنمجغبرهو6خرها،هيسألونك"

نأالإ)سانأرادإذاثم،ذلكقل،لهيةالأنجةب-يعامي!نلم)ذا-

.،ربىأصمقاروحا"قولهل!نفعلايقولها

الذتلكيةبين-قلهمنتأذلم،شلمثاللهعةا0ا)كر؟44الَاوهناك

نحصوصينبأناستتحلق3ياتمنيايهاومافالاَية.،بئهال!*وتهلممصدحوا

بالكسر()تباما1فمن،ار-ولامعللاة-طاطروجفىمخلصيننوايمولم

ت)3الحفو5-ذامقيو!ق،وال!ةءمدرومن،()فتحبا)تجاامااومق

وعلى،الرسولد؟بدلعلتعديلأواضافةدونو5الو-ى؟!-ذاأداه

الحدثبينواضحاقاتةرفيرقالإسلامأنذالمثؤيدومما.الةرآنآءةء4

ال!ريم.والقر7ن(وءىومضمونه)القدعى

الدين:يخدملااأةىالا!دالى

والوفاءتحقيةكاالى-+تويخدءيالديئاأنا)كأرؤى،هدافاتنوعتلةد

الاديانبهسكىوالى،ج!4منكظامرةاديئاإلىبهاث؟خِ!را)قااكفارةبةنوعبم!ا

؟رائهاالإدلاهفى4ا)فلسفالمدارستساءهولة-د.أ-رىج!--مننص4المه

-نررنتاكأكاا-،ةاك-ا،أو،لخلاصا،محرةة-مدلمحيثدالصدذأب!

ذوىمن-سمونذهكل--الراقيا)ط:تات)ةةاعفىكاني-4يانالادب!،

كأتوا،غراضالاهدافتص:يفو؟يهن.الضربفىالعاليةافقافة

:؟لاء4أ؟صاط

.بالاخلاق-ملق51-ا

الططفة+أوباك*وريععلقما-2
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.الف!رى"ونالمصأوالةظرى3با)ةضعلقما-3-

:خلةىفا!لىد-ا

إ-دأالذىالنقاشذلك،الديئطصيعةحولالفربفىالنقاشاخدمء:دءا

،خقهةبمملياءرضصاء-دمالديئأن"هـكانتأعان،عشراكاءنالقرنفى

.الا-لاق!4الحهإة4وحياطء-تمبدوهى،4؟الإفالحالمصاأ!يرءكالانه

ءلىقادروهو،فيملأنيز:رزى،؟-رؤىtالهث-احةقإذاالإ؟سانإن

ال!رعةفيه؟نحء-عتهبلو-ودفىحتقدأ!الوا-بءنؤإن،ا،صهذا!سقيق

.لاومم!ث-ء!إلىبنة-4هصل1

ولاثكم!افإ،ئوؤها-4دكل4وكافهصص"4إ-!ةهلالةحاأت؟وإذا

ءلمة.ال!ا)-"ادةالىءؤديا،ءفا-"انام!!جانفيهـا.الخيرمجتلحالةس!ون

يه!4-طبيمية؟؟بؤوىأوءا!فرصةفةةياأنيمكنلاالهفيمة-"النةهوهذ

ءلىلاحصولسىأ-اعشرطالإلهوجودإفءرة-إمأنالإ؟سانءلىكان)ذلك

إ!!يم.الخيراءذألءه

دف:دوفيماو)في،1،-ا-جمةالنا-4ءقبة-ا"نتكا،ايكرنوقد

ا،-لاؤى.علىالجاْبهدقهس،4-دتدانءو-ءس،يئا)-فةوظضيقْلجاق

يقخصسلا-نفدا،خلاقاشةدافىشكا-ر"4ءت)خإصااالر-لير-وهماإن

ءلىةهـة،وتوعوؤ"ذلكجماْبإلمىطابهـوإل،وا-:4الحيرب*-ل(نعلى

!ئيرةمجالاتفىاللهإق4مجاشث!ر؟4أ؟عا:4إطأإحياةوأالصلاحإ-تداء4

.4ينهالدا)"جريةتضهـ:!اأخرى

المابريةاةسادسقاارتأْإش،ْنتكا"أنق2ال!ا-ثينض؟4لاحظوقد

4"ا،خلاي!أاتاأأ-ل!ناللهإلىالا!وءةهـورة،،كانترأىولذلك،يةالبشر

نت2كا،لانالمثوذ.جها)تو"ذاشأنءنةالأو،ل5تجهاي!بدوفيمال!4و
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وأ،ا-طرةاراد-4ؤا-تقلال،إمردأدب"ذامعض9يآناة!طبأىيصارف!

ا&ثولية.واعدةخإتارض

.ألاخلاقحراتنالدة-4وظ-*لالذىأو-داو5،،؟نتيمنولم

وظتتهيئالدءرادلموا-5خااذتاء4طوأتيوفدنج5ثالأءنينأخرهناكةإن

بالفعل.اوجودةا4ا،-لافيقيمعلىاطفاظ

ة*اتاثنالد-"-اط؟4أ،زت!"المطيوجهأسايم!لاتالذى-دالوحما:ةدوا

ا)نهقطةوه-ذه.واحدجمانبفىشاا)دتس-4أ؟4؟،الحا!سوليس،للأخلاق

علهقيودة11لآمالفا.يهرأرأىوءت،.دنجوهـ5الىتو-4أق؟ممناث!خيرة

بءذهأصحابءنطقفىاطبراهآالمةاهـذافىو!-3!سهسبراه؟يفا)د

برناجءن-زءامفكلذْلمثإنإل.ا،-لإقىابرالفىمحصورةغير-المنفعة

(!"يرةإطرقالصماهوصفلةد"بقادأءنسورلىبروف!ورقول.لطو

.)1(،اررطورقىا،ظلا!ةدم!!فءردءطقابمقلمو)كنه

ماذا:دؤالابا؟اللهالإنسان-ألأن!سب،اذا:ادؤالبدلناأإذا)ننا

وصحإلىفلاتحاجينأنفناألفتا،؟4إبرعلاتهير-طومنالإفانيرنتظر

برالاعلذإكفىيز!رولا،ا-مادةواياط-4أوكل!ثهلعاتصيونز

الاخلاقى.

با!ال4الدينبالوضايفةأوىالدالنرضيدكأدةكرةلقصوروةلذ-4

الغرضفيلأنيمكنآخريف"يْايعدسأنوحاولبعض3رفضهاةكلد،ا،خلاقى

نية.الدالوظيفةأوىالد

ىءالاخلاقأتفعلايظنون؟نوااطاقىباودفالقا؟لماينأنعلى

)1(917.Moral valusxe and the Idea of god, p



%!6-

فىا)قلأتفهموالماطفيةاالنظرية!منامرستبعدونولكغم،)1(الدينبرفر

أنءديمنيطر-وْ!ا،أدينثمأأ-زا?تقطهونأنهمأى،ا،خلاقيةاةاطفى

يطاقفىالحصرالىالاتجاهأنإلىنتب!:اولم.؟ملاتمثيلاالديئمايمثلمعهم

بالواببشعورمجردالىاللهنعوبالواببالشهورينةصقد،الا-لاقىالوا-ب

الىالديئشجعأنالظلمءنإن"ءقحثينأ:طأإهضتقول.اللهعنوالاسةفتا+

داوحي!وءقياساأساساالأضلاق-تكرأنالظلمءقأق؟،ةء-بأخلاقية

عنصرازثكلا،-لاق!ونأن:ينأد!ا-ث110ذا5ومراد.،اصلإلمةلافنون

مدىأ:ا-ثاتظلمرواءى،)2(ة--بأخلاقالدينأنىلايهالديئفى-وهريا

7خر؟ء!دانأق،اقالن!أا"%فىلديئاحهسإذاالإأ-انز?تةحالذىاطعلأ

الفن.وهوح!وىأو-وهـرىا،خلاقع-زءفمهلاتدخل

الى-اهالاتجهسورةةرأوامنا:طءكأاءكا!اكةإن-كاهءقصكوءثما

الديئ.مجققهاأخرىوأغراضأهداف

عاطفى:اوشعورلىايدف-ب

على،الدفي-ا!وروالفيا-وفانةساعالمءن!ما!دفبمذاالةولصحابوأ

باكفصيلويمىنرى.الديئيخدء4الذىا)ث!ورىاللونيدتحدفىتفاوتةدرجات

بافاهجاط!اصابابافىا)ديئدرا-4ءلىالنةش،قةالطرلظهيقنموذجما

خا!ية.صْةأحمىتمتبرالمسي!ةباْنإخعاراالاتجا."تا11-ص!يونأيدولذ)ك)1(

فهو؟والأخلاقأديئا:يخاتضامنا!ناكق!أا)قول،-ونبرتةىأنيبالترمن)2(

اطياةنة!تاالديئوفيفةمنأنرألىبر--ونأنخ""تابهحستثكداضاريخاأنتاِى

قكون!ا،بد+فىاهـينواالأخلاقسابادىاالاتعاثأنكفءمبرجسونإن.الاجتعا!ة

ر!ا)خرآامضهماصبندءةكأأمينود،واعحهأ-لاثو-ورالأعتقادوا!ارزىا"و

1871ادبئواالأخلأقمنبعا
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الذىانغرف!لموا-5الذينمقعددإلىبرةطإثارةسنشيرهناو)ممنناوالالرق

تافهعرضأ؟"هـذلكمنرنولا.شعورياأوعاطصياأونفياالديئيخدء4

ةسيط.أو

القاخ،اكمفف،الورع8اكقى،لاث"ورية،ولواثطىمق()1هلا"ؤؤت

ومةسام!4متدرجةلساسلةتمثيلهاأساس؟اتعليالد!بينو؟ين.الودخ،الراءى

إكلوناسبلائمقدالديئأنيرىمن)3(وء:مم.والررعالت!وى"يدأنفى

Self!طماأءلااأوا)ذاقثارالانةشةءراحنسو4ةاعلهِ - expansio،دوؤ

الانمالاقمنيم!فهامج!يث،13أءاكثيرةءوالمر!ح،يزةأرزراهذهوطورءذى

.باطلودا،ة*إتمةالجسورةا،هداف!سقيقوءقأالةبح

طبيحيةوفيفةأوءلمكةالانسانفىهناكأنإ-،ابإأوصحق35(رومن!م

4aturalديذ religtious function!حدالىيعتمدانوا-خةرارهص-عتهوأنث

.)ن،الضرأشءناكحبيردر-4بئةس،4الوظفيلهذهالمنابأ)!ت!بيرعلىكبير

لىغرينتأثيراْلى؟خالصاقوياتأ.برا4فص-ؤشديه،بىظهفةخمتعالإنهان

يزةا)ةرأوا)قوة!ذهءحلو-ودءلى،نجيو،؟واةقوقد.والعدوانافيس

علىأوافقه،؟إثالدللاكأ!راحصةىلدعدرلا،واستة:ال4إاتجاكجال

.4أسابوعو!ا-ا-4،ا،فزأدثر)سالهاوصحومها

.ءيرهوسونفي!ةااط"هاأءن2()ماترثايراط..اأكا(11

إقتطا:!سورةالة!ائلأىاراقمجارا."أتطغلاأناأءير.؟جتوءو(3)

مخإالر،ا*روفةا-ةاديفاالأة-؟ر؟ا)-هـمىالملأ-مورىا5ءهـ!أو.فىطذج

فىلا"نها.أدينيةاااطمْيهقةقية21"ىالاثوراأنبهىنجوأنتةونصْرا-!هأنمن

والواكع.الاثموراهـتا)واردةالمادةيصفىو.لتتأالذى،اواءىاأمكراكلل"تجيوْفظر

ولا(الإلهبة)":ةالميتازيزاطفا؟قدونيةةاناص!ليلىاانهساوعامالمام3!ا)خةعامأن

.اخصوراتاأواطواسبقطرعنإلاال!ون0الإتانبطريشطيحان

F.96.لم" Fordham, An Introd. to Jung's Psych. pp
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هـدثهحعث،أوروباإي!اطدلدوقفالدق!ثتحللهعلى،ونجنوافقكأ

ا!يهيندالطبعع!يةاننا!"منيع!برونما.ءوالةالرجمالأنإلىوءلاظتهةطنته

أنكثيرأوat-دالذى)ن.--ةأء-هـاطأاهـفىؤصعاهـدمارخم،الةدمتذةواكا

سابقا،ىالدالأشاطوألوان)9(رأ)ثحافىبةفرغةتعاا)ىا)!لاناتء!

فىكأامابددتؤدفءونوقد.4أ)-يا-المضقيداتفىولتة-اجكدأصت

لظواقد.إمرفةاولحلمكا4رجبطاألاءدافاا:منهىتيطتارأو،الةظمبهغى

صاجصاجهووكن،ءقيدةلهيست(Scientist-)العالم)نهجهيىولعام

.،متبدنتقا

المتاحعلىالتهـفحنناألاديئيونجيفتعرمقذكرءلكاوإذا

دينابمميةفىيمعنالم!اجذا5)ن.قيوصيووأشهالديئفاءيئنظرهفىيمثل

تجعل،هـيوعرأىفىالدثنيةالوظيفةحر!4)نها،نديناب!ايحتفظالتىالهوا.ل

*ادها.اتأوأوكبتهالااإهمالهطراءقل،مقالعبث

صورةفىأ!ارك!ءبنؤوةهـكلنفحم!هاعنءبرتوالؤشاط4ياء"ذهإن

الجهودوفى،الإطادحرعات-"خوفى،القذائف-بادلوفى،الاعدأ+حروب

الجحىالاثمورامن!ض!اْلابةرة،5!غطيرة"صا19الدمم!تةاببربةأننجبويرى)1(

-والمذا*ب.وا)شماا)مقائدءندالمم!الى-صلى-ىينقىو-صقالديدةا)مناءسأنولولا

ت.ىنجبوزءمفى5الإثهور.افوة-الهائلةأفوةالهذهبةفرإ.اسالوكعتةيىقنوات3

اقاا)صعافىفىالهثمارصأواولاالمقطريقعناللاضمورلهذافريسةمنالىزوعأ!اساا)عفشة

عنفصاقاافاهـرةاةأنة-ا-لاطالاتنجيهِوبلثهد..ط!-ة،-تلةمورةعنهتمبر

أديؤجهْاالاء،لقوالافئ-راطلديركاة%-الىاالتيروبهْمص.اقد-ماا).كدفىا+الأ؟*عن

Cogiersisn.فهـلىثرفن؟يةولاىالويياصسفىاالراهـببفصةذلكشرحكا

von dre Flue.ة!دبةكرنديخبة.لا-ايةء:فأ.3مماوأمبح"و-53تةيرالذىلأ

,conscious.سرا-ةمر:ا- pp. 9 ffول!مveفيThe Archtypes and collec
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يعبالبدغصتا)ةىا)*بادةكنا51وكاوالهياا)قبورذا-ةقت1)ى4الإإداي

.البهنوزءنوافين،الفنمن

ث!مفا،ؤ-وةمجغحلفبئجاح-يونجثقول-؟افىظمالدفيصاولهماان"

الىتالاحفإجاتتلك،الإأساتال!م!قةللاح!تياجمات4كلرضصورةيةدمأنهو

هو،يونج،نظرفىالدفيةإنوباختصار.(اأ،-إف!اأو،-صطيرأت.يرأالاَنتجد

حى.اجاللاشمورفىالممثلةالإأ-ا؟يةا)ةض،!اق4بالنبا،مانحمام

)طارفىفية)ؤصا!طور؟نةدياؤصاهبإإلتقةاعاتالاؤشاكلتةثلولذلك

.)2(كثيرونفلا-فةإذلكنادى،؟جمردع!

احتعاجاتيرءىالدين)تلناؤئنفرةاصاكأنإلىنأنبهأنومجب

ءقأوالرفيطتهـذ.ولهيىا)ديئإنكاقو!و،نةسيأغرصأإثبعو4فه)أسا

نأمقألد5برتلمابوصوجنا.اتخذؤدأا،بوهذا.الاحتهاجات!لكابئر

هؤلاهختناسبهفعهيراءىأنإذنفلابد-بهموءىديئبهقصدإذا-الدفي

المىاطالةيصورالاساسمنفهو،وص!ىدينبهقصدوإذا،إليممشلالذيئ

فيها.نشأ

الضاصربهضبينقول!بلاؤكلاأدركمنارف!علاهمنشاكأنشدولا

واختلافت!ددأنلاءمهأئال!رأىولذا،سيةالنهالحالاتويهض،ينيةالد

فإذا.أساسيأأنفغرض!ؤدمإنكلا-ا،ديانأو-الديئيحوي!ااكىالعناص

ءثلو،!4المشاإلىفيلو،واءةدالفيرةةلوب!م!تأذفي11ءنثلاكنا

)1(46..cho.& Relig pأPs

وممنمد-،اوللىأتطوراعلىسةمؤ؟ةدبانلىفسورةيهلىجو.،نادلىلةد)2(

زصلا،-شين"ناينورصيرظما-)محنو،.13الاسةةخاعيفية3لصرفةالتيةالدراصاتءإ!

الأخلاثوافاصفةازىإنا3خانظرا.نيْن!االإالا-!باجات)شضاءءنءالعجزنةالد!ءرز.لث

بعدما.وما،5/
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شطصرءنء:ءسأبكونأنمجبالحالة!ذهفىا)نةسقهرؤإن،النكدالطخ

و؟بات.شاناؤىو-ثتر-ن!تقيمأنذاتهاالغةسيةلاحياةيماكنشى،أدينا

هناكفليس،إدهذىء!ادىوا،شاركةا)تحاعلفذوىءق!ناإذاأما

يماثله.ماأوالعنمرهذاشلإلىحاجة

وأيهطكالااديئاأن،وهكاء4ها!قيقةتفةلا3زصدخاكظرة!ذهولكن

بتضمنقد،وا--دةنس!ء4!زلنماوإ،الا!ةرادبتمددصةددة--اَإوبْلا

وأ!المهالىلاتباهوا5*فهاأويةالةصدئصلحماابملقيصلما،فعلا

فيط!د.تمددة*,pعنايحوىا)دفي)ننقولأدطالا.ولىكانولذا.إث:اعها

بثىء4النةطهذهوسنداول.له!لحومامهي!ْمافردكل-به!!اةىأو-

التكاأن!-اهصةأثجا)نتاعلىءلا-ضماءنانذ!رثم،صصسلياموعفداتةصيلاءن

لادين.4ألنةسهد"درا-اءن)ايهأوصل

ي"!ادينابأنالةا!لالرأىأنإق"أنإلالإطواالردهذابعدبتاولا

الإلحاد،مهاوىثلارهو،1)ش!وك4تورْالذىإقلقايزيلو،القمصىالاسقرأر

أناستقرارلنايوصحا)كريمرأنفالةأ)ماء4.ورو-"الإ-لام؟!!مقسندايجد

نأعذلكفيكريذَالذىالوقتفى،الإلهبتذكرإلاثتملاواطه""اكأاالق!ب

ةمدمةعا!قضيةيذكرذلكر3نالةو.-ضارلاساذلكوالابهرلاذاثحلموبالة

(1)ا!قدوبتطمئناللهبدكرالا،بذكراللهقدوب!متطهثنوآتوا"الذيئش!ندبهرالمؤ

عليممنلإتوإذا،بهمللووبدتاللهذكرإذاالذيننونؤ11نماإ،وتةول

وهو--المشركأنيذكرحينعلى.)2(،كوممونر!موعلىناإ؟ازادتممظآيا

جمثركومق.....هـ.وا)!تفرقالضياعءنصالةفى،لادفيولاا!زطتاموزع

1182)رعد)1(

12الأفال)2(
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11(-حيق!ء؟نفىالرجبه+وىأوالطيرتضطفهاد!ماءءن-رنماف!ْبالئه

واسخوذتسادتوصةمفرأفىوليفت!ءنياخادAاتضتتهلمانظراو

لعفات!واالنظمهذهق!ونأنادة.حدمنفإن،يخالارءبرالبمثرىاءةسعلى

جذبءواملناك5بهوتْأندونسادتقد-ناأح!اتضكىإتءق؟كأو؟ا

إ"اد؟ء:4الا-!!اأصولهـناكتجنلموما،اللهكأون!"الإفاافةسفىأصهلم!

النفس.أحاقفى

ظهورهاا)نفسلعالموقوةبوص-وح-طيراس!وا.لاوتلكا،صولهذهإن

صآزة11ا)ةفوستلكلدىحرأرةوأعشدأث2!ر!اظأنصحهح.الدينلرجل

علىشاهدوسخير،يذ4اداالرو-"":القيادةالزعاتشرف،التاىا،4المرهة

فىلاننا،هؤلاءأمثالثكادةاقعإسعلىيرضأنلاحديحقولا.ذلك

أعلاماركأ،المعرفةفووحءتةرحأىفىثمهادالاسةنريدعدماخالوا

المتضصصون.5اطبراو،ن!م،افىقي،!هم،ألاسةص!اد4فهيقعالذىالتخصص

ا)!تخصص.حقول4فىكاةتبعف!و،الاص!قإدعاذلكوليماس

را،لمالاذةقياسفى*انةالاشأكةمةمذهبأعلامأحداؤشاحيعلموكك

)2(ينينمتباسلموكينحيا!مفىبوا-رءنبممةمدو،اطتبراهب!:لاء

:.(ءرلا؟لىلكرىأوأعلهىاالدف-ء

الديئعرفأنةقالذى،هه-ل،4اكظرتهذهءقءكرءتأثيروءت

كروحها!وهرfiniteالمحدودةالف!قيب!اث11المعرفةهـإنهفولهة

311)1(اطج

."لتوارتءو"لمون)2(

بيهءاوما
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الىترْوإط-ااتالدكلأنأ-اسعلى4فكرب!عبملبىىو.،)1(.طاق

محاولاتوكأنهازاتياأداذدواكءوهـذاوعلي.بالإ؟سا؟ية4الالوصاتحاد!كلقيق

تا.عرفاك!اوإدراالو-دةهـذهكحقيقمعماورة4يقدر

وأبرطبأدقبادئا،ذلاث!حقيقانصطالمحاولاتهي!+-لويرتب

-المحاولاتهذه

طبه"ية،ؤوة،أْعلىالإله-صورا)ىالشرقفىالطبيد"4ياناتأدافى:اولا

أمامه.يةىأومانالا؟يخفعبيءكا-وهرأو

الفر!جمةتصورجث-ءز!فى-ذلا!اءاقأء!إلىينتقل:ينيا

"2(،يةايهودأفى،؟-ادرةحكب!ةعلإاذاتإما)،الملياوالذات،يووحية

فى،كماطمصءامىهدفوإما،و؟ان11فى،!االفنيةاقائيلءنعددواما

(،33افهمانةدتا"هه-ليسصهـيها1)ى،نيةالروما؟،ياالد

فىي!نيهماهفاالالهلفظيهىولا)وا)*-الماللهفِياكوةيقيتم:كالثا

بمنىزىكانوإن،المصطل!اتأفيشمنهـير،!زإ-ة"فى"الروح!إحءص!عايتن(1)

!بعايمضارقلمالهيؤمنلا"ي!لأناالا-ظودحن.إيةالإ؟-اايروحبهاي!صدالموافع

صاورعلىتمهلبقوة:منأنهءلى.الأبداوةلى،الأزا!ءف.شءلىصووا!شش+

ولذا،نسانالإوحرزىتمهيرهاوتجد،اكعىج،!اتانالاتث!ت،!وءلىدىالأبمونا

يةختعاور)ذنء-ةالألىؤكرة:إ)جهبصاءاءموأءلى،في!ها3--صا!ورةبآتر-تى

اطقالاله-موريينيخاطنهأ)ذ."ز15ابخ!طواايناقفىءنءدازى؟نيةألاأعاالروح

61تأصورةاوهـو(ممينونفرادأ4صتةدا)رزىا"ى)قدبالمهإلهيبينو،ا)ضينالقرةذى

الوعمية.ناتالديازىوعاع!وتنيهْن!األااضةساحالةةير3أوقا-لفىتعس

!فهإنبلإلاأ"يذ3رولاالذينالفلاسفةءن:-ير-وةألإمالا-هـ--!قيجأهل)2(

.دراساتمنلىةيماذلك-نط!ر"كماطائلسبر
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الإله-توصليتمحيثإ-ء-ء4افىهـءبملشءم؟.(ا!امشاْبخر.دذنا

5ء-ط)ننقولأنمكنناأ4مإ-ط؟قيطفىذلكتاخيصأردناوإذا.للإ؟هان

كأدهفاA-لا1)خا).ه!4،لواةص!رؤوثركطب!4ءتتاءاولات،دتاناأنيرى

التطوربيرو..(ةفىءؤةيةاص!)صةاتذىدء-فردء:-وأو4حةية!،ثاث

اتالى:النحوعل

.الالوهـ4لتصورغاءضبدء-ا

Panthe8ااوالهاللهبينب-وىو-!دوحدة-2 sm.

ي.onitheismإما!إوخارخزوقاوجودأالى*لهذات-وحد-3

دعوو،سمو.ويقدس،اللهووءانيةإؤ!د،كاىاصس-اد-4

.Incarnation!!)1(ا!لولضرورةالى

ءنعفا،جوما0ا،س!مم!.4هاجمأنسهفؤد8؟نصمحبمل"أنءقالرءم1هـذا

رأىم018.غضونفى4ودعة،4نىالإ؟سااكرامةواأمةا!امحتآخافىأخمماورأى

.الاعتقادأ.Aleير!ءةيئبربفىأءضدىاق!ولءاولةJالاوأن

و-شى،ثهإ؟-؟يم!نءالافمذاتصورهوالإلهبهبمرةيرب:طالديئأنأما

فيها-:جد،الةحرة"ذهمفخا)ء4أنهـااباشونايدءكاا)قاناتالدإأن

نء4ءحرةإ-تخالديئأنإا)ةولوعذلك.صمة"5أوء-:ترةإمهورةال!كرة

.!4ريفاتأالىو!دف،الله

ال!كاالاتحادتحقيقى140)*رقاْه4يفال-ا،هـدافلمصةأنيدءىأنوأما

نأ؟.ءةلا-بررسفندرىفلا،اءلول4ثقيطرعلىقالإنساوا)مالماللهين

يىلم-لأل!"منثضتالبأقد"صووأسىأ--نإلى4الإ!ثا)فكرةتماورادكلاه

)1(انظر

الإنوإيزيةاشبهةا

Schwegler, History of philosophy, pp. 343 ff.
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هو؟وضعهااىاالةاعدةءعلبنا،ا-?ىاالوصخيفوقالذىراكطرِإء؟ن5تماما

اللهوالإ؟-انتوحدفوقالذىا)تماورهـذاؤا.ا،ديان2خرل!تاهـيحه،لان

اطضعةلتينبينخ،الجاإ-5حفىا)-!هيىااليهكلرءوزا،الإاساقالموالهاللهتوحدأو

.؟اممهء-ى1الديئبذلك4ىماعل

ء:دتلقد،الإلهةلفكرباك-بةءلمويا؟سهيرىالداكطور!)نقالمنثم

هذا!الوا،خوارله--داء-لالهمفأ-رج"يةالي!ودغضونفىالعجول

كثيرفىابرردالتوحيدةممرةذالم!سبقأؤ4حينءلى،...مو!ىوإ،الهم

.الدياناتءن

فىالإ؟سانفكرثصححأنحاولثلال!وكأءنارفىأديناأنوالواضح

؟اتلديااكثووصوحذلكو؟لهس،ع-كللعالموبابنة-44اكهلةألاشباهمقكثير

.ا)ءبرىث"ألمحماو

وأقضتالإ؟!مانشغاتطاداكثيرةأةلةءقهب2أىالدينعاوللقد

.افوعاهذا"ء،تأةلة،4مضجه

لى؟سبةبالة!ىماذا؟العالمماهذا؟بهاأث*رأ)ىزإك؟فسىوما؟أنا.ت

سهطرق--دوداوزيئءالذىذالمثصفاتهـىوءا؟أموتولموجدتلم

!ولألهذابركلدقادرأيوجد؟-نمىهـىس!طرةحدود!زتجاودلي؟وساطاق

.حمالكلعلاةات-إو)عنها،ا،ديانرلةةوعباتالإجماتذ-وعقد

إلىءطلقاتدءولاالقديمة84الدالمامش"فىإتالإجما-ءافةأنعلى

ف!،ا):ذرةفىالجالقتطلمبأنالإؤصافءنفلإس05بالدينالإس!خفاف

صلا"أ:ذوراإمضكانو)ن

تقدجم!فى(صوما)الدينبهقامالذىالدوردون؟-الذينهـؤلاه)ن

.4والباطالوضوح4ءناتفىهاء4ئق-قايخسوناعرفاقأوةممرىء!مرن
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ء؟2ط؟ة!اتا،!ثيرةءلمث-4زرو!اصمتا)ىال!برىا،موص-،لفدفة

!كلليلاوث!رحاإما؟فكونأنءقتلالماو12نم-ارتفىصسر!لم-ةترةدإ

يناداإينفيئلاتو-صحةناوأ4تةكأ!ا"ومحاماإو،نىادااثلاتر*لأيلاوب

ن؟الدينأنذلكو-ى.ء:4والن!لالدين4""اهـصعلإءهـاراو)ما،والحقل

إذا"اعلىنهلمقأنذلكإرردعاهـتاولا،4ا)ةإ-ةءليماثمتعاا)ىالوةيرةئدةالما

ا"ئدة"قلبءكأأو،ردةء-5حر!"فىو!ناكناك115،طباقؤذةقد؟نت

ءلىءقب.رأسا

نيةناالبو4-ةالفاأنلامثلمثءالايدعلابماابا-"كيناء.تكأيربرهقولةد

اةظماا)ثاءلفىالإ؟ساللةممر3!درإ)يماير-خ1)ى،المثلالةا-فةو!كا-ثلا

1)قا4أ:داثااله!اكللءناعثيراب!زرجلم-1511بمناهجالاشياهأءسفى-تى-

يةئل-صورو-اتخلقإنهالم.فياداءاتو؟4لمورا،صايهء414لي،وادة111حددت!ا"

بينوا)بحديدالدقهيئأبحا"لياقطرعنالوسا"ل-المثاكتشفنماوا،يدةجد

.أدءفاا)تراث"ذافىالختاىلةالحناصر

"ا*ماءلم"إلقاءاأوت()ال!هـإلو-شالاثيوأ!اباشرلخافا!ا-فةفا)ة

كمصرءإ-رعصر-ى،1،يثولوجيا5باسمقاالمبآفيز4--ب)ن.الإ!يلامفى

)1(.الشأدهذافىةقودلالةمنخلولا،أرسطو

بتأةة-صالواوعا،اتهوحد؟ا-د،:ال!ربالشرقفى!ن!ثيركاومنى

ءةص!ا؟4بصةاتص!ثماوعفيقطرءق(صالا!ا؟ةاإ"!)4-ةوالفاا)ديئبين

خاعه4إصفةذلاثو؟بد.!نم،كلتصوخا!اا)ةىيةل!ناباالاحيانأغابفىإطقى

وقارن.،(5ا26-!خلاقوالاافا-ة،افى"تابنا3فىوالدين4افأصةمب!ثاظر(1)

.ةةالفاإلىادثنامن-تا."فىنفورد-رت"3ا)رزىا)قبمالمفاق

.F Cornford, From Religion to philosophy
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4أةللديئوصفا)-داهافىنسدواكى،ادال!4ا-"ذكااكىال!سيرةلا،ش!فى

.تة.ثا4أو)تعقييم،للجاواواطقالحيرمجة"

وموففبئالهـوؤفاناو"قارن،يةالفافىْطاثبيضهمايرإولوالشهرستاق

لنيلهاالإ؟صانيمدحنماوإ،لذاغا4ا!لطلوإ!ا)-مادةنتكاهـلمافيقولاطكالميم

بها،لمملإما،تطبفاط-ء4،4كاباطإل!تناللاْوهى،إليهاوالوصول

يقارنثم،وصلىءلحى:قمه-مينالىاط-بهةظ؟مسمت:ةتطك"لموإما

نيةروحما+اتلإهـداإدواأ،نبياء1)لقو5ءمماواطءنب!ياالابينفىا)ثكرةا

لإمداداتد!رف!واواطمماه.ا!علمىالفمتلإماإطرفو،اصلالقسميرلتقر

نأموالح!يهم4ففات.الههلالفمءقماف!طرو،الهدىللةصميراتقر،4ءتلص

نذغمو،الهالمأظامت.ةى-ى!العا"ةمصالحءلىةج!در،الكون؟ظاملهت-لى

.،)1(أسبادهصالح

جمانبيهفىالدينأشبر،ن-04لالةءالاولاةظرةط:يعاتمهيدايم!دا5وهذا

علألمجه،حوئ،أفردافىء!لةيخالتارءبريةباد6ةارهورأى،جاءىواالفردى

بربه،افرد4علاؤعلءقصوراأصاالديئكأبروااالذفيعلىردوهذأ.السواه

اليوميةبا،حوالطاعةاالا-ضماعص"الاكلوروأن،دسهبرةويىدهالذىإ!"إاو

.ارهتدإللإفانتركأمر

فى4الحرءطلقللهردقىكقدأنه؟!ى،ءمينحدا!إصروجا)تهوروءذأ

ءمهتوياتعل*-"اث!را4بيتو،الدين4رسعام!لار!فىقياليو؟4وثد،ول

وفى-الفرديئصحنصت.-لوكهنيءىالذىالمثالشكولا-نضهـق،مختلفة

صوعةعن!و؟4عالاإىلا!رجالمجيتمع،ن-ابر-5حيتهعنالوقتئةس

ذا-،-دفى،وذلكنةسهءقوالرضاأ)-مادةءتقدرأعبرالةوز!ت-أفرا!

.(الةملءا.ش)421لم21والنحلالمال(1)
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اطلقألشة5أ.ورإاالقولاءفهومبابمق،سبحانهاللهرضاعلىوا!حمةأمارة

.8الحقأقلام

بأتاهشمتا)قناتياالدبلكفىاعتبارهيأءذللدفيالعامالتصرروهذا

فلوالت!والعدلادلام!سةيق4إ!،الافرادبينللع!قاتمةنظنينقوات!خ

علىالإأسافىالوشودءنا،عبرا!!دفتخةءتمايئ-يرئمومن،الا-!ماءكا

.)1(الوجودهذاو-!ر!،ل،ا،رض

أوسحلمجالاتالدينش!ول)برازعل-!نحريص)إَلىهـنأله)،ءواغدكان

ال!-زالىءؤلاءوءقءرض!طسهقا)-ىالوحدأباطاذاتا،غراضءق

.-لمدونبنوا

الغزالى:

الرؤهةاذاعيمولهءعلالل!زالى،ا)دفيءلوم+إ-"إ"كتابعلىيطلعمنإن

دةالف-زالىأن؟ص-لمونحق.إثءلم!اأتىابرالاتاقعددو،الدينإليها؟تداكى

وأ!رارهاد:ادات4خص!صمنهاا،ول:أرباع4أر"الىمفممااعلتاباه.ذاالف

.الهفاءدعدقوافى6خروصسث،لما)6وقهمة-تقةفىب-ثلذلكمهدأنبهد

الزكاةوأسرارا)صلاةساروأالطهارةاءسارشلالباداتمننبالجاوهدا

،والاورادوالادءليةوالاذ؟ر11ءلاوةو2داب"الحجوأسارالصياموأسار

:-فيم-!صلو!.تمامالهااخنبهابب*طيرةحفقةالىأصماويةاالأديانتثير(1)

!مص-ةالأديانفىت!رفوهذا.الى-ودعدهعلىللو-ودكا"عر-حالأنساقالو-ود

"ترهامح!رإةالى-ود:دو*ذ.(3.اا:مْرةاااَنا)ةرهـثلاظرا)الأرضءلىاطلافة

فالو-ود.+دهء-هو-ك،فة-!الاناناتإر-ممةلالراكالفةالاجناسأمام؟ثت

لاطلافة.نانالإأ-قي"ءلى(الا"دياند!)؟الملاثكةلاءشاضقىدءرزاءلىضىا)8

!ر-دارةتماماأؤخمواأ.(م(هـاءدا)با؟س)كةالملاهدكافةأ-كاهـلاالتايممنويدو

وعونه.اللةفه"ل"ء"مادامالانات
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فىالثاالربعأما.لواةلوة!ا!ا!كلن4ةبه8ف؟ا!"االإ-لامأر؟نشملأنهأى

الفردىا-حموىاعلى))سلوكنماطوأالاَدأبض-ثنوالعادات-صحيحعابمفةد

رر*اكأذىأنيجب))!ىيةالفوباد؟رمكأغا،الإص،ءىتوىالم!وعلى

.4إمثادابأتبيان

الدفي!قتضحتيقةيهدتأفىد؟ؤء4و-دهالربعذا5الى4خاطةنظرةو)ن

نبدوا)شربا،كلقةطر--ى،4الإ؟م!هازراطءاةنبجوابحالإسلأءى

إحاثرةوا4حبوالص-بوال!الزواجنبجاإلى،بهاآداوفىفلم-ايارأالملإ-لام

فى-ظكرا)تىأ)-دتدةنبأ"واءنذلاثءيرإل!و"-ةر،فىلمقاافأص:!!

.4الا؟صعاذالحياة

النة-ىنببالجاثءىوجدناهالضزالىءنكتابالثاكالربعقصف!ناوإذا

يقةوطر،ةالحياءنوءوقفهإصلا-3ا4ةوطروعصو،4وبولهتهنزطمحللالاةرد

1)تىفيء-4الدلإرشه-اداتاحدودفىذاسكتوجيه4وكيفه،ئةيالوظا4نفءأدا

ؤلتصلالرخالمب!وه"فىهـذاالهناءهـالة-يةم!ظمو)ذاكان.الإ-لامبهايضقلا

يتصورلاإم!لمصا)نالي،بابرهوعوعلاة4أثرذاتذلكرغمن!افإ،لفردبا

مقءدركة،ا،خلاقب-"الرذاثلارخا"ذافىدوو-ش.بر-خفىإلاصدوره

اكى،المنجيات،أولةصا؟لبالا-يراالر!يحتصحينعلى،ء4النف15در!ها

الإ-لامى.قيحاسلامةأجلءق،ادلمالةردفىباكلجد!ةالةزالىر2ها

يهىالآشرنباطات"اولأنيح!اوللم4إفى!اا)ةزالىأنإلى4؟نيأن!سبو

ىأ،الفقهي!ت،أهملتهااكى4تهةأداراءسلااءلىة!تصسا؟4!،لي،)بيانبا4كا

ينه-4الدأصوالاءنإ-":طةإا،-؟م!بالواؤحفىهى1)ى.4ا)فةكتب

،الاح!مأونينواالةلا-"تبماطا)15ء4ا،صولت!ابمأن!ساوللم؟،يعيةالطشر

الهزالى،ءاذكره-هذاوكل.الا-8تباطهدا*ثل4الخاصعدالقوادينأنولا
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إثملالذىاممبيرأءالرابمه:اها4يذالدشةالدافى:لمثولايةخ-أمملهوما

يصلأءسوأ،ا)حهلأبوالجاالخاقى؟بوالجاالهة-ىيبواءاالفكرىافىا/ب

.الإأسانحياةفى4نهالمدلا،-والأتصلأو،4تالديةوالاَداببا)ث!عاشذلاث

ا)قالمفدةودخالناسصلاحغاثح!االشراخأنتقررحزماقينارألقدو

كثيرينلاناسأ"حتدولةوازعأوأونقادونهـءلاالاسءلىشك-كرتب

قظم4ةلمسإنسانينقوا"وصخ-ئمؤدا)فوةىوءو،إة-دةأدخإن:ث"ولواأن

ور1،1ْا)ةولهـذأص"!ناع:يراولؤد.ديئإلىجةاطاند؟!الافرااينالهلاقات

.،رآنبالةشحمالابالساعلانليزعاللهإدن"ا،-ليكنءلمماء،حد

بءونتد،11-دقأونلاقاا)ةرداء"،لإن:ن!ولذالمىءل4والإجاة

وأالتفىللإفانك!وإذا.لاتلاخوالا!هربالفرص4لمتحينث!يالاامتثا

ءسمجاكانءاالالاي!رفنونالقالان،اقانونحمالهأنالنادرفن،التلاءب

جرائموهناك.والةلموبا)!إشءلى!ملطانله)؟سوهـو.فيهلبملاوا!حا

حرجمالاءدونقدابمااوأصصالوضعيةالهوانينأءينعقتخة:!امموهةثياباتا"س

يته!اصؤد،ثممعظ)نإل،اطراهمهـذهارت!بءل%-فاولا،يهاقوفى

سلطةمقأو،أ"قابا4رإقىءتوالانةلات4اقوعل4ومهاربتهبمقدر

.نونالقا

وهـذه،الصدوروماتخق،عين41قخات،لم5عهافثسينيةلدانينالقواأما

إشكلالإويةنينالةواهـذهافةنحاعلىلهفاشثا.تدينكلص-ت!ابحعقد4!قي

صلوكه،خءقي-د-4يلاةىلهدم،يه-4ذاتةىوءهـا،،ضن!يتهفىالفصاما

لاذهاة-4الخاأى)؟4الجر4إار-كاعضدوالتدمميرالضووخزبا،لمفهدى

لمحيثأو،الظلامءيىاهبفىار!ءب!ا!دإنكاتو!-ت،(4ء4الإ)يمالت!عا

المىؤءتالمثالىالتصورهواط:عباوهذا.أحدراهأن!توقعولا،أحدير.
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يل.حاأواكات!ص!اعلىنوعأىءنكراهاإهةافيدولا.يعتقدمابص!"،فدالمعة

!ءفى2-ذاة-الصميرو-زأو،ا)جمر؟4ءلا)تدمعلىالا!ص4لمتصرولا

الصدقهرنا5تنينااكىا!اء4النقطةإل-!4قييربةدفىا،بال!4نلا؟3تهذا

وخرج،منافقاأضه-ىالإنسهاصاوا!،السلوكزوعمعالشعوربتماابقإو-ىأ

4ءر-هفىويضه4،حالأىإا،ة-افقلاص!ترموالدين.خماالص"الإ؟ات!ينمن

ألا!-!يرذأ5لا!ن؟-4لوا!ااطق)ثوأهـد-دوالجا،أت"داال!فرءقأصةل

التة-دير.صحةفرص-4الاَخريئفأءطى،ءتقدهءقثمفوع؟ة-4ءنأسفر

.،أفارأءقالأسدلالدركفى"المناؤقا-ءريماإلةرأنصخأنءجبولا

.الصدقو40ا)نها:هتتهافىظ4السينيناال!و-ماب!شايم"قهءة-اخأنقعلواوا

حرث-ءمملفينودةا،الا!دلةءنلنار2ظبماكأعبأنءأمورونأنناصيمح

ولكن،والةلموبئر،الضعلىنمااحأوأةةوساأغوارأ-بربأن-ذلكلا؟فيظ

من؟ذرر!اكلبأن--*لمقوه!اءخديئنسانإكلإلىموج!-أ-رى)!4هـناك

علىأئره-يرك،وأ-لاموهـوا-س،وأة!رطر-واءتنكل"وما،صل

6خر.جمانبمنالَاْإرتلكوموضع،جمانبءناللهنظرموضعوهى،قلونجا

ءسرهأو4؟ةهيعود،ناؤعضاأتر-4قيوءا،:ايدأ4قي:ءاأنلكذء"ىو

يرضىؤ+ل،الله15يرا؟ة-!االقلوب!ذهوأن،!قلواوهـى،نملكماأعزعلى

افىواطر3ءنالشريرأور(الا"ف!منال!مىءعلى4فىؤلياللهيطلعأنعا-لءتدين

،.؟الخبث4فهوءشش،ادوادملأهاؤإ،ما:سأن)أ-انيرضى"ل

أكدهاحقبقةو-لكبالناس!،وضب!واأنقبلبأْ"س!ميضيقونالا!شرأر)ن

أصبححتىفيهمرامالإ-!أصلممن-الا!ضارءلىولم.أخيراا)فسعلم

.رلا؟تطبازة-4ءنتخلص-!الامرضا

ارق!بعلى-دمولا(سإحةءلالأسفلاءقاكهةإنيقالوقد
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واطبثواق!صالمثرإءصمارهكأدالماإىأوالضميربوخزيحسولا،نجريمة

.؟لافراداءنطالنهءذاكليقترحاوما*،هناالديئفاعليةةأين.ءلدهاوا

ا)فذياة،معالمفيه-تطهأو،الضميرصوت4فه-فتءنأنوالجواب

ران"الةرأنوكتعهير،ص!فا3با-!اءدت-ق!4كأجرارةا41-إعلىكتاشو

ثه!ابمأنو!كن،الإ؟صانحوزةءتفلا"ر!،،يرب؟ناما4ةإعل

بل،الاملهـإبماء-4أز-دلا1)ى4الواص4نيالدالو?4ثطرءنباكدريج

خفةفىرذيلة،لجةرذعليناتر3با،الس!لموكو-صحيع4اكلموإإلى--لاهلقيهل

.وادة5و

لؤرذافي!مصتتج!هالذفي5-ؤلا.لا!دثورةأ411الةصذ.5ناششدقدو

-ة؟سهلةاطءلةكا:تلقد.امحامأ-رىةضائلو)حلالاقتلاعهادأرثم،بهة

ن)ذلاثإمدءلميهولا،فقطالىدقيتمثلأناليهطاب)قد!4وبسيعا-يبدو

ولكنه،الص-دق؟بدأةهلاالوةاهعلىالإأ-انهذاوعزم.شاءماارتكب

شد!!ثيراْهل،/تجاتكلومنير!ح:4أنتعودءابار-كاب؟فسهساورب،حين

يمتمألتأوأر-ص!"ء،الإخبارفىبدقأن:ي!ك-بلأقليصام،)قداء4

،تح:4ار!هـماثذأنب-!مكا)4أرأىا،ثصا!وةءيربإمدو.؟ج!بارما

لاعالإؤالاأماكل4دصلموصت!.ظمهالذىالوعدبرنا?لىيمذبأنيأبىو

حمغءقاككأاصإلى-:يلهالمهدق؟نوهـكاذا؟والجرائمالاَ.إمصنوفءن

.بقاتالمو

خلدوناك

الا-!ماءىالجانبأولواالذينه!ؤلاءيدىا)دينءنالإلاىال!رضويبدو

4عرش-:قممايمثيىأسل-خادونافيالإ-لامفىءقدهـ-لمموفى-ضاصة4ء:ا

المثريه،منءستفاداا)ديئقي،!لا)ةظرةهـذهإن.وأه!افأغراضءت

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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القا؟وفىفالظ-امعلصكزةا،ةظرة-غونالصددذوبي.(ىالدالفانون)لأ

تءإ-يرهت4مقاريم!نطماسيا-ياءهث،هىا)"صمِأ:ظ،مأءذو،الوءى)طار

-عة.اديالةظما

،ا،غراضحيثءقةلاثةسها-يةؤظمبينL.ظثكلالمضامهذاوفى

-:هىوالىاةاعلىالنظموهذه

.(ةساأى)ةلحيماا-ةظ!صرديمةلفااإدصماام-ا

.)1(اطياةهذهفىالةخكلقكنةدراع!+للتحصءآءقلى؟ءلام-3

الحياةوفى،اباة"-دْ.فىخاككحصلحملت!!سىدظام-3

.ا،اخرى

-!:نأنمنوا!بروأشلأو-حأشرت"4اقيهلشكولاالنظرةهذهو

العالم"ذاطرقذمتتضمنعقعدةءهـدأ:،والنصاخالمواظءنبرتعةمجرد

بل؟ط!بوالروحيةا،خلاقيةاباةعلاكودرةةسعل!ا!حة،ىالدت

اكريعةه.Lنصفأنالإنصافءقبىدوثبكلوالجلالا)*ظمءتدورهاإن

وأنماطوالإشكاقي4الشضصهالإؤ-ان2راه-ةظما)ىا)ضاء-لةء"هـالصبأض،

.،سلوكه

بهاأوءىا)-لموكة-وانينأو،عدالقوامقعةجموإذنيه4الرايستة

ا)!بل،اللهنحوالاخرىالإأسانوواجات،البادةبهابتحدد-ث3أدينا

وكاقة،الانسانيالنثطكلاوجهكا!ةيتضمنكاملاءتماعىنظام"خالوافى

."ربهتونسانالاإوابرات!طقا(قىتاك!يهابما،ا!اذن!ل!دانينادظمةلاهوا

اكفسءلىيه!ودا)ذىخالنة،الاخرىاطياةخفيي!صد4أيهدوو

.دءاةءَوما052لم/2وامهد!اوه!111122وناروتا.ئمقدمةظرا(1)



لمث-3

ن!4ةصاافيالروحيةأنحماءلاثنفي-لداضوقد،.لدخاباقعشىءالإ--اْيخة

(.1)1،ساسية*4أكسأهداف.تهدف

أماماكخلا،سا!ىال!صرضأن4حق!ةالىأ؟ظارنانخلدءابئيوجهو

كانوإذا.ءا)ةتاإلىلو؟ئلتاإطجميه-4لاز4،لمادىا-لالعاالنةءليىالبثر

جلجلا،والله،سخيفءبهثمجردانقءولدفا5بهاحآصافإنكذلكا،ص

:يقول

.،؟!"ونشلالهياإ3نموأ،ءثاآخاةنانماأهـأءصههتم

ادمادةإلىالمفضيةوالكراء4ا)-لات"قطر-لوكهـوأهامارضل!اةو)ذن

.4نيوثالدةفىاطيالْاءوراياتمجرسيرءسهقوال!ا?4،يةالاءخرو

:4تالةرآلأياتاأبصادررض)5الههيقكه)درافى-لدونابئف!-4وربىو

ولاال!تابصاتدرىعنتما،ناأصءنروحماالبلم!أو-يناوعذلا!ا"

إلى-دىأغ؟لمثوإ،نادء:ا?نأثاءن4إتى؟ورا-إةاهإحنو،يمانالإ

إلىألا؟الا!رضفىوماواتا)-5فىمالهالذىاللهءراط..-تفيمءهـاط

.!(الا"مور)تميرالله

نبالجاعلىولاالنفسى؟بالجاءلىةتصرلاذىالدالزرضأننرىوءكذا

ر2المظ)؟شهل؟-تدنماوإ،ا)فردى--وى111اطلقىأبلجااءلىولاا)مةلى

.أتصورأهـذافى4لا-اوا!اا)هـ!ل؟با"ايبدوو.العاميىوا)ةاالا-خماءى

كله.ىنسانالا؟لكيانالىثمادأقيء4ا)ديئأنءقناظروجهةتؤعدماوءذا

ا!درتس()1

غايةقاخوراو-ورة،-يرتان()الاْيتانالآ!اتاناىص"ااصورىا-ور-أنئ!ااوا)2(

!تمن.092-2!6!ةيماتالة-اط!تهفىقارن؟اخعاطاإذهلنبة!االاْ!ة

,hyof History, by Mohsin Mahdi؟هفىloنطKhaldun' s P،طأ!
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قد"الدفيأنءهـأ-!ةفى"ملنونإلمبنالفرالمفكريئبهضفيدأنغروولا

ي!ن،أ،؟م!اوهـ!اتواهاءدىأو-حوأ-اح،ن!4الإةسا4ا)ص!خصتسهل

.،برالإرادةأو،الةلمبإأو،المةلإخعلقأصمجرد

ءةمومعقوايئالذءلا"ؤعةو!ؤا،نءدثدش!ثونباهكدأقدى511اوهذ

.(1)نبلجىاااقءءلماوما*4هـ*4ءخاتباكتافىالدين

بمار.راإ-وهو،ءاهامسكزاا)ديئفىخ،ينلادأ"ملىأاكة-يرأنثلمىُولا

ءلمدتكأيرةناتديافإنحال!4أوءلما.يلالماوأ)دثىيخالتارءبرءصماهدهـو

.العامالصالحءقدمتهاوفى،ممتا.زة!لم!زغراضلا4ْأبةضادمة

ىةألافناعندين"دهدلى

حيثءقللدينءلأزمةا،ؤءاتالدفيبمالءدهاا)فاتا،مزاأحدالصدق

.ال!4برتءا-4حا

ا)هقيدةو)ن،لال!تمعواجبأص-الديئبمال/قيولكما-الدينإن

ا-تقههـ"ااديرةوا)-وىا)-لوك"قيض4،حيوءأشياة؟لاْءء-لل!كلققرلى.4لدا

:4ال!ماءهـالحهيىتهـذهو-ش!مل.الم!تح"ذاة-يافى

الصدق-3نةما،ا-2ءلحي!اا-ا

لافرد-بةبالة"ءةالة4حبمونتا4اطاصه4مةومابلها)!ناءس"ذهءنءةصروكل

.لل-فحوبالنس!بة

يقددهماوهوزطدعهكاأووضه!ى.!ا-امأىأنعلاديئابمالوءبر!ق

للرجلص!ن؟فلا؟صازةالمهل!ااطهـذه-،ءا!سةقلا(ى)4)ءير(رى5رربا

Gallawa!لوإى!م-!االاءؤلاءنة5(1) 9yفيالدةز،-5قدراصات:))تل!04!ت"هق

41915:ينالدوةإ-،ة،7091الدتكأطورا:اوأصا!:11
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كما.د!Wاءقيباسهلان-أ"ا،ماهـ"لةخ2وهههيرلمتةىأنالدهريأو!ادى

ا-4الإ؟-انشم"لان،-ذأك.الر--ولةوكمالأ!ء4وءهـفالصدقخيكةكالا

،اتاككوذه59)ت-صبلء"كنيقطريد!كلدإلى-بيل"ناكدسو،ودةعدغير

ومجاِلالامور"-ذهبهطتضإلناسلجيعيصثحطمءقياس"فاكليىأى

كلعلمهتمبا،اش!14!ذه5)ملاجمددةاةاالاش،لاتيعرضأنالاةفافى

أنفاءثلايرىف!ث.ءةاسدأوباتصهوأومجالاتمنءإبترتببماا-خمال

اءترنا:لو

وإذا.أدءاراو,Clايصفكإلىذلكلادى،والةوةفالمببقطر-ا

لهرفودبامحدفالشر"ذاأن؟ءدةنا!ة،انةسأشرف-2ل!ءاعلىناكأهـدا

بهيثمدفىظام-3علنااش،دولو.مضبوططممقياسلهولهس،والعادة

المة-ا-دأما؟4الواكأصمأت5الاكأداإلات!رفلاإن!اة،وحدهاحاكة

تص!ا.ةلااموهةأ

اطه-إةفىالجزاءمالاثنهوبأ،أءونابر؟دالاءتةاد-4الاإذنيبقةإم

:"ىالطهذهب11أوالإطادعلىا)!ديئ-"!يلفىالدينبماليتول.الابدية

ىهوو،ألاديانبيندر-ضهنحماتاوإن-الدينأنقرر؟ا.ءاةلتبين"

اعةاءوةظامنبةبالمدوأحسن،11(يينالدهرقطرءقأمتلفهو-أساصه

-قال3ط-ررءوو،9871صنةالهندفىاشئحرالذىاطبمىاالمذهببهيدبر(11

كركةاكعب!لإباحىمذءبف!و،،ال!لفىا!كلاوإ:ساك،لدصأءا)باحةالى

ودو-حةيقةا)ة*-اطقالا+ؤةا؟!فط!ةو-بدو(!ةا!لإةاضاءأ)أوابثصراتىينا)س!واهعلى

ممْدسةبعةكسا-:؟دالاإلاليصينهنهاقنهأمصور،وأامرءلىتخاة"رق!و?ىأ!مااالمذ!ب

قالمررفان-ت!بإلىلانا-يرافىةورأمذ!بتذذ)كا-تمرفىوفه.املإيحةابئربحة

(96-105ينالد!رءلىاردانظر)اأمربم
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فيدا،-خهءثمأنكلفىبل،المعاهـلرترواب!عردفىأشاوأبمل،4الإ؟-اني

الحياةذههـ-فىا)-مادةدرجاتءتدرجة14إلىبشرىترقوكل،أىالإ؟-ا

.الإ؟-اتلس!ادةأةرداأ)-؟بهوالدثقأنفى:-4رتقفلم.ا،ولى

ولا،يزصونهمن-لأباكليخمالطهو)م،الالهىا!مر9واعدعلالدفيلامفلو

)1(،أ)؟ملوا)ف!يمالتامةا)-مادةفىسد!بكونأز،رتبؤلا،يعرفوف

مقبطءلىءلمةأل!ا/لإنجسان-مادةءلمقا،ف!إ؟ىا)ديئجصالْنرىىوإ!ا

ذإكفإن،با،باطيلءإط!اوءدم4ءقيدبنقاهوعلى،4الإ!لها،واصءلى4ذد

أولمنم2يةؤددا؟ا-تدراالواؤحفىتمثل،واء-44دؤعلىثلمثإلم!يدل

أفضل4درص؟حطتاهـثمالدينابأنتتصلا)كأو!،هنا-ناهـااة!1)ق;(ءبار

الابذلدُوءىلاا،ة"ا؟ىأنإظاهروا..إ،دنيةإوأءسهتينالدهريقطرمن

ادتوىفوق!سروطه)ء-قي-اداَ(الإلهلاذاالتصورنوعكاتياأ)لابإالإشقاد

الطبيص4عبادةالىدعوديئ-م!لفىح!!ة!اككانتلماوإلا،الرا:ء!ى

اليهايؤدىا)ىا)ةتاغبمنةسالىا!ثايةفىذ:لزدالدينهـذامثل،ن،4البمثر

(Iaهباذا Iبيهى.

:الاسلاميع!واهدالىمزا-ا

إصورةإيى"الحا--4سورةوةالدفيقيء4الىأشارةدفىالاؤكاكاكاإذا

والاهداف(لديئالإ-لاعىابماتتهـح!اكاأص4طاااي!المزايرصعأنرأى.4ؤإمةء!

.4ةالموهص!4رالاد!)ثواباالمىذي!د-أح!،إ:جاخا!كلقىقيلملىإلىهىا)قا

،بالهفدةيت!اقماءن!-اأىاالإسلاماءزاءقالا"ؤةاْت-دثضسوةد

؟قياستتعاقءاوء!هاعذلاث،-لموالفإملماوضرورةالهقلىنببا؟ايرتلقوما

لا-خ!اءصاواالةردىاكفاضل

.بهدءاو!ا128دبنا)د!رءلىلردا(2)
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طقتاكىوالاهوهامطيلالاءباءنأا،برالتوحيدءلمقيدةف!خاالهفدةأما

مقكاقلا!لىاط!وعمناك-امأ)لت!حررأهتميدة1هذهومة-ضى.ك!ثيرةئدبمها

اإذنخالاو-:ة-ضرأخرىىة.صاكأناإا)ظنمنءاتماا)لتخلصو،ئناتال!

يشب"اطوادثأنيهنعلا1،-لم4إيقةدا)ذىالوا-دالإلهأنلكفيوءهى.الله

طوقرتصو؟ءنلابهما4إ؟-ا؟أو4طبي!لهظاهرة"أفىيرصرأنيمكنولا

.أ)فاسءتأحدأ-!كل.قالممد-"الذاتبهذهالآلام

عقب-دةأنللهتحيدةاية-:4إأىالا!فكلاملا!ظاتإلى!ا!أنويمكن

"سلوكل،أوالذهىاكآتت5-إماوتخلصا،أكل-"4وحدةتحققذاتهاالتوصد

مملوكأ!-دهماعبديئحا)ىبينيه-ارنءمدمااطةيقةهذهيوضحنوالقر2

لرجل(سلا)وا-دلرجلمملوكوالَاخر،،مآصما!ينلشر؟ه"

ةبولوعدم،الإقناععلىتأسيى!اهىأيضاةلهقيدباأكصلة:الثانيةوالميزة

كلاالإسلأمأنيرى؟ىؤةطوالاْ.والا!---لىادللآبراهالاْ!ىا)تةلميد

توبيخو،دليلبلاالممتةدينيمتقر.نفودآيموندي!و،العقلخاطب،خاطب

لمالإسلامأننرىفإننا،الملاحظةهذهبمحةب-لميمناوخ.لاغنونالمعبين

علىالنفوس،-تحوذأنلهأكلكنلماتلولو،وحد.العقللجةتاعلييقتصر

نأكريذفالقر6ن.الإي!ان؟حوالفلموبومجركالمشاعرجمهزأنلهتىولما

عهمقنافىامجدىولن،ءمأبناثحرةون؟الحقررةوننوا؟الكةارمقعميرآ

ءقلى.دليلألى

بل،،عال!جمردالطلات*!،،،هعاوالعقلالقلبيظطبالإسلام)ن

وا)ممل.ال!ر؟-الىإفضلىاالأثيرإلىكذلكي!دف

اكطهم-*-طإل،لم1)0قيء4أعلىالإسلامةإنواك"لملعلمبايئصلءاأما

.،البيانءلطالإئسانخلق،تجانهحمله"قا،على
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إلىبالدءوةا)ص!لموكئج-ب-علي!ملالذىؤدب)41وظمةالإ-لامأقام؟

ويأصون،اتيرالىيدعورْأمةتموكممن5المنكرعنوا)ن!تادروف

ةفر!كلءقنفرلافلو"شأنهجليقولو،ا؟ءراءقوينرن!بالمعروف

لسلمإليهمر-مواإذاقوء3ولت-ذروأ،الدفيفىليتةقهوائةمةطاحنمم

.،نرو!كلذ

الملضصالهادللواص-حاالتكلاصلبمقهِاسدبهرْ!؟فتتصل4بهاراإيزةاأما

عله4اللهصلىلتالرسه!ولاوفى،أيقا!ماللهءندأكرع)ن،يلعريمةيةالاَفى

J-نأأفاسإ"ضتظنوقد.،باكقوىالافضلء-ءىعلىلغربىلإس"إم

أدتهبين4الخاصصا)نا-يةأى)فهولثهاوأدالباداتبايتصلماكلكقوىباإقصود1

ت3و،(pشاء3،ةفممهب!ثرطصص-ايمونقد"ذاأنخ-والإؤسان

ثم.ومن،الإنسانثك!ءقف!4الله"ف!بلاإ؟-افىموقفا)تهوىأن4الحقعة

وأ،لة-"ذلكسواءكان،يدعومايأقامفىكليراقجهأنالإ؟سانإ-تطيع

.4فهت*هـشالذىال!.يرلد!تحأوأ4لاعدقاأولايرته

ا،علهوالناسءنتةىفالا.العنمرلىأوالجئسىللتفاصلء؟نلاوصا

"فيايقبر"خرفلا،حقائقهافىالإشهاءيرىنهفلْاعقلهأءا؟ل،ونةساغلا

الطاقةةوقفهسه!طفولا،ء4دامجسرةبرةءامتعةثنرىولا،ذاكلذةأو

نفسيا،سلامابذلكويمتب.الطمعومواردوالنزعاتاتالرغباتوزيمءن

المابةىالظامءق"شلملمأاتدإكصاأنشىو-.-:ممه"إثءا4"تهادو!4

)91الإ-لامىالديئع!سعل

يظهروتد.))يها،حأوالازفاقءددهكا63:وأأروعالإسلاء-ةإقايااأنالىاع(1)

ومنألم.ا!باب.اءدافىذ)كمنقدربظكر،كااددكنإتنا3فى"رقةةبصورةذ)ك

.ونأهبريفعا"رعىفىا-لام!ارحاية،طلاقوالاْالإيجا!4:ياالمزاتاك
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قنواةوا)ى،الد.تاصكلصلهاأ)ىاءثرىاالمهافىناخصأنالاَنبناومجمل

:وعص"ومو!وأمانةعدقمق!هـلمهلماطرا،غاماا2ءاه

ين:فىيعملطمتىنىالمط

.و-ده،و-:414الا-مالوإم!ن،بالتةلاث*رر4ا)مةليالت-ربة-ا

وه-ذا.الدنءقماتما-يزصهءىوو،كهةل،نهبذالإنساناشهور-2

الثططأنإلىزذهبا)كأا)فصءبأوا)ةءهـيحيةللدءواتحماسماردا)شهور

وبد،له-ة4عضولوظافأليةقي"،يىوىْلي-!اوالرو-ىالعةلى

Physical organism.

كوسهبلةول4ةلا-ة-!وا،ث4الإالاةداعع"رضالطبيحةتةسيروتة:ل-3

تة-دمالمقامهذافى4الط!ءهأنثكولا.1ء4أه1الإلهص4افى-!4مضمونلتفهذ

وأعطا!،لخلقهاللههيأهاا)ى11"غتلك،والهمىوالرو-ىالنضىللتمتعفرصا

رها.وتقدئهااسذفاعلىقدرات

لمجزدلصي!و،-اسيةأس؟ء4دايةء"-كأاالاجتمااةاطفىالاثمراك-4

.Secularجلال!اكلادلمااا)نةءأو،-كالوالبهيىر!التد

ادكليةالصورأما،أولاوا،نةسالمةولءنبروء4برتاخايرىالديئإن

ال-وء-ذاعلوا)نفوسأهتمول1خء-إن.ةةوفانللدلإكسبةيتهافأكلللنظم

علىالحصولنح!ويخوالذىاط-ار-ىاكظيميقطرءقءا-دإلىنطور

دصفىال!بععةأنا،هلومومن؟هاد"4لصةواكقافىكعااطصىا)-ممالمةهـءات

يرهم..-طو32غذيهفى--اهمبذإكن!اوكا،اكماونعلا)ناستجبرذاتها

ءحهق(?4لجااا)مباداتء-الفى4وبخاص)ا)دثفأالاجتماءصافايمالتةول!ن

.كهيرةدرقيإلىمجهيماوالتبكأبةء:ه

لاتصالالرو-قيدةوا)-15وا،تعة.4وادءصةوا،ء!تبا)-لاءا)ثمور-5
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وقد،تهخاوفىردا)ةبهيسيافردوL,ؤدالش!وروهذا.لالتهورلوالالنةس

.يخرهخالإأصمانبهت-خ

رؤيةخبالذنبوالإحساص،اكةصووجود،ول"41قصور4رؤت-6

الواجبأداهفىالتقصيرذنوبا،قام"ذافىفدوو.لاخلاصا)واضحيقالطر

السايالجانبأنأى،4ةء-موحا)؟س.أبار-؟ب4اطاصللذنوبممانلة

.ا)!ددهـذافىفيالإيجااطانبيوازى

لجالواوالخيرال!قو)دراك،4والخيرثوالتةدساكطهربةبلالسماح-7

صوريرزقديصدأنالهجيبومن.لاناس!:و-4إ!يةخ،!صورهاكلفى

ءلزما.أصاتهدا)ذىلرقتافىلياا؟سامتهازاابهالتعوا،الةيمإهذه

ايهرةأ!ة"اوإعادة،للتو،4برالاتاأوسحبإؤ-احابررمث-دىأ)دين)ن

،الافرادبين.-:ادلينوؤأهرا-إْبراهناكأنفى-دالولا.ادلموكيدوقيد

ةممرة)ن.ا)ت!أثيرهذايق!رءقدجدءنبأس!اأء4-ولدأنببعيدو)هس

مناهظيم1وإنجاز،ا)مم!لوكو-!ىكىج4إاكوعلىأمونبراللاذمصانالله)ءداد

.طاقاخ!مأؤصىاستىدامعلالناسى-لفىصصبيرةبدرء4تساهم،ور1،5

.والإهمالا)ممتمانطىفىغافية-ئظلأعاالمم!نمنا)قكان

الاجتماءىالتةصدمءثأ-اءى!-زهالىو-ىنبالجاعلىينالد)ءسار)ن

علي!لةلهاكله-صحا)قياتالظر.تكأيرمنصقاإصدأ-ثكبلا-ينالدمجعل

.للأةرادىلخار-واأ)شكلىالفظيم

منأدينا"وؤت)ن:والاحزانن2واالاَلامقيإه!ازالمهالموقف-8

ئمرةهـوص!ىمابأنالإتانثهرج!-منة!و؟ةلاخادفوالظواهرهذ.

رة«ضرالىمهاشريرءأوءجماشريقطوةالإ؟-ان-4يوثموءانا،ينرعما

يتصلة؟-أخرى-42ءنوهر.هـصيرهيحمدلاوما،عاقبتههتسوماقفادى
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ررلالس!هيميالذى،بالتهثمالوأاأصبروأاك-!لالىترثد-رة5اةاابال!وادث

.الكهلءلا4اككأوتإلىوإءا،الةء4!صحفإلىإءا

أ:4،فال!اةسلاةفرا-اياصسديربهةني!-زاوالَالاموادقاأن!4للا-دا.و،او

وء:*!ا،14ف-ا6الصفىا2ء-!!اجتأ-لوك!4واا)ورقا"4المااقات-ئ!علكلإنوبالد

.مماماأرلانمماادى-نماأو

شهـ"4يه:4دكاواللاهاأن-دروسءنأسة:!مز"مم!-ا)ةاسءامقدالدتنإن

،للإ؟-ان!4الروا)ثنجى!هء4و)ةضاجيرقطوء؟ذ!يذزدالو-ودهذافى

بينئلالااإفرقاقتذاق!ت!ونأنبعد،4ءصاعةفاأضعا"تاءخماا-تردا"-ى

13تعرصعدم،خصه4اكتوازن!سرصعلىينلداؤذلكخو.تراحلاواا،فراح

لميزاناءلمذافيضع،4ا،-ملإوا)ة"مةأءؤسالفإراتءصوءا-4ْ5ا،فاباتللاصطرا

ءخها،.فاتعلىءأالايمىوعدم،الحياةأءراضءنأقبماالفرحهـعدمتبقالد

ال!ماة.5-امنؤدراو=ررل،4اا)ةمافىواطللأصةلن!ااإينأداوءدلقد

،لاتاوْلس!ىهبمذءردا+اغجانادايمنؤ)م.و-دهاوالاحزانالاَلام

نط.ا)والالهشاؤمءدعاةيمنولم

يث،وا)حمدالقدجم!فىا)تفاؤلأوا،رحؤ)-نماتءقأن!؟برالاظوإةناْ

رلةا):!افىترلصوح!ث،تأ)دإتربب!جمنما,إلاو-ة:)كاإؤنا!افى4ؤوز:د:لا

وشرف،اللهبرضوأنإظفراإلىأءيرامفص"4،ءة!ا"وال!اال!ءاةإدراكءل

بج!"َلكوإذ.الراحمة4ةفىرحالإقاء4ادةو-4/15الا-خماءوءزة،4إلهالاء!ه

لاخهـط،ةدماسو4؟ةتءات!ازاني!فأصؤ"،امالمو-؟12حتماو!هاحدثسةال

الم.)تبارىلاارة-بمملالهولجدوالالكفاحرأث

يم:أة3.41خافىHockاngْوغنج!ظرا(1)

.theMeaning of Ccd in Human experience, pp.481 ff

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


-29-

ن!صمافواالروحلامتلاءنةيب،هـوينالدمنيأجالذىالسرورأنقعوالوا

مقكعيرطوللةد.البشرىلجنسحناالرو--"القعمءثلت!ااقااتاهـ4االرؤ)4

قاتل!ْدااو-واوديضن!اوإد1)كأ4بماأةأ.هذو،الفرح)ذ5لايصفواأن4في!الصو

يتحدثا)قلةالامب!هدطةالمهأننلاحظأنمجبانناغير.مونىكلءنإاضا

غ!الذىءودالولاذامهى"وكأخ،لآلامواالمتععلىفمرإق،4الصوفيعنها

لاىيمكنىلاil،4طلا"إقالدا)طابمبوضوحظ!روءشا.،شباعدودايبدو

بها.يشعرأودركهاأن،الذهقءثحوش،طراطواهـوزع،النةسممزقإفان

5مار-ليقول Marcelببهب4(ولال-3اليىبصبض4صل)أدىماكلإن

تةسقوزعتربت،كل،تما/ووح!اةفسا-كاءلالغبط،فقينعةدقيمةلهشورو

)1(،اللهءقيهدالنةسدا-كوتف"ت

ادممال!ءلىلالصصوفىلاصلوا،الموتإءدوءكااراالا-تمراردعتقاا-9

نبة.ثا4أتدونوادمادة

)1(

م!الىق

023..Journalmetapyeique, pنسقاو:Dr. .Z I . Boctor

5491(.Nov!ث)j The Philosophy of Joyناس!.مجك!the .R of R

04،9.51 XIX" pp،
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منملفَغئَيلىافاا

والارغ"دين

حقيف"ءولالخدء4اطلافاتنآ!جانالفصلاءإفىممهـتامنيمونلن

الا+هداف-ولأو،بئ5أوءلاريخا)ةاارء-"ا-ولأو،وءناهثم"التأريخ

صةالمهياتالظرأ!؟صى:مرضأنول-:-ان!و)!حهاذايخر1)،4صليءاتا!ةءقي!

ءلاقةثم،ةايىط"ذهفىبته!وفىالبشرىلوجوداحصلةباء-!ارهللتاريخ

بايدينالتفعيرات"ذ.

اطوادثءس!لو!اهاا)ىإ!تدرجةالأ!واترزمرض)نأنةاذلكو?ى

لن؟،الا"صلءنيبدأويقربوصفتةديمإلي:صلواءىالمؤر-ونأو

ننظرأ،وإ.التاريخيةلاحمالهمنقادمأوؤرخون11نصبماا)كأللأهدالىنتعرف!

وهـذا،ءمينءكانأو?ينبزمنتبطقىلا1)ى،ء4الهاصورتهفىالتاريخإلى

.و-دها،ؤرخاسآشارةلا،ا)تاريخةحما-وفر-ثااسةيقتفى

أفىذاتظاهرةلإفاره!دفيأنأ)صحيحصتكانإذاألهنلاحظأتاىير

الصحصخءنةإن،ب!لهفىالإأ-اقيخاتاراهـنجزه-دةالإأ-اا!هإةفىةء!ال

-يه.ويويخأكار!نعالآخرمرتمسهالدينأنايخا

طريقعنا؟س،يخوالا،أدفيا؟ينا)!تبادل؟برزأنالمض-دمنو:طرأولذا

فىد)نناألاَخر.الىمنهماكلنظرةايئطرءنولكن،وء-ب4ا)فطا"وادث

نأو؟ءتقديخأتاراالدتقية-سو!هت،لدتشاايخالتارتةءسع-فةرفتان

نظرةذلاثيقبعثم،التاريخإته-يرااتإ-4الظروج!!اتلخةدجم!قيجليذلك

عناءهـءتلة4.أوتركااء:اءهـءثء.ت،:4تتضوما.4الالا.ديان
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يحْ:أدةاروالطبيمىالمادىالتفسير

علىاكاريخلوؤاخميرتةكلهنا،وطبءهت،مادى،بالوصفةمدإنناْ

أرةكلاعالمفىالا.ممأوالإفإنأفراد!بنادلةمضأؤمالوردودأفعالأخ!!

؟فدأذطأى؟أخرىقوةأيةءهوراتو-دولا،ث!-دما!ءو،م!لمق

مجاوزعنصرأىوالجاعاتالا"فرأد-ياةءقأو،التاريخهـنبت*دءذهبي

تزسهاْلإاذهب11يدخلو،ذ)ك.أم-4إأورو-4ءدى؟باير-تطأو،الإؤ-ان

4ثوالما-45ا-إدأذاهب11إتفر!ءل؟اخ/إقماا)ساأل!:وأن5-ذانطاقفى

الا"لوهـء4أوالو-ىجمرءذ!بكلاحمه-تى"إننا،وباخ!تصار.والإفانص"

بمابيعةذ)كفىويدتل.وسيرها)-اريخفىو-وثرأثرتءوصو?4عءقا!ق

د!إطاالة-يرذا21إث-دلوكثا.أيةلجدا4د،1وا،ةيةلمي!ا4الدللحاا

طيه.؟"اقثم،للتاريخا)هامرعص!101التمهورلهدمأنيمكل

:التصورهدافىئاي!يةَرنقاكل

التطورفىاطاحمةالةوةو!،لاتاريخأطةءقيونالصناع!و-د!الناس-)

.()1ءلمةالعادحةالط4َالمابةوبخاصةا)ثحوبهـاإِناساإيةصدو.الا-خماءى

.الا-خماءىا!ماورأأ-اسنإشكلصادىالابوالوصخالمادىالإ؟تاخ-2

،اختيارهووفق)رادتهبمحضيصةمهلاو)-عة"؟تاريخهالمصمبيم!خ-3

4اهتواادددةالإ؟تاج-الةمتهاءةدفىو،إوصوء"4الاظروفوةقايص:!4بل

.)12(4التارصنيرةولضسبا

.)3(الاريخصخفىث*ب11!ورزاد،(ءاد!)ابشريةا-مدمت-؟!ا4

!1(227;.MarxistPhilosophy, p

!92205-.:رعهد!انفى!(2)

.-"نةدرالمص(3)
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ولفد.-ئخافلاا)كأاةطريخى-أاظتميةأوبالفرورةالمارع-ء4فت!بن-5

الضددورإ؟!ريهىالتارصس"4إشنرورةباال!ولأنال!ا-!نمنكثيربينشاع

ليسذا5أنُءلمطتدلنصوص!دت-و4أز4اطقيقيوذ؟ن،ا)تاريخفىثيأخها

ليةين:قالفةد؟بصحىح

تاريخ!طإن.الفرددور؟ر11-تىلا4التار!ؤأ)ضر:رةفكرةإن"

ليةؤ*اذوىصآأشاسكةلملأر!ءتجاا"حقالذين،،ؤرادالأصا?)!بن!ك!قد

.()"طأخاو!4احبموا

وأالاريخبحت!4أ)ةولاإينالواصخا)*تطؤضرع-قياولتفاذىو-قه

!خفىا)قادةإدورالاءكأافأعانت،الفعالالفردهـأشا)مْولو!ين،ةهـور-،

تاريخية.فرورةا)!فلإمةادشخصياتورظ،ء-!توا،اتاريخ

وا!ضمالفجهناكيمونعندماةل،4مصادؤيظهرلاالشخصياتمذه)ن

،المواءبالىليمخماجابرتمعوإن.الظاورلذااصدءعةأالموضوعيةللظروف

.)3(بالمواهىذلظمورتعةوا5لم"مادفرصدو-ثترطول!ق

ابالز:4عددموقلةط-أا/باءلى-قةا)ساالضقاطأنلا-ك:وتعقيبتعدق

!و،واضحة4ءتم!ةإلى!يهالمتم!-وضوع11ب!ذا4ا-"لةالاخرىاالنةاطالى

واقمهافىالطبيعةمعانالإف)شفاعلس!لهـو!اثهإلىأ)فهءتالتارفيأن

وألمحاعيةاا-يطرةا4أنئهافىا"ضقوالتتاخال!هيرفىيزالماوهو،المالوس

تماماساك!يخضعيفأيضابوضه:حفىىودحننا.صه:*4علاك!"4أو

ظ!وروتحددب-ررا/ىهـىالماديئواولروف،يخ!ا)تارصس!فىالمادتلاظروف

يخ.العاركلذاصخفىبدور!ثرونيؤالذيئ،المراهبذوى

)1(

)21

915.Lenin,Collected Works, Vol.,1 p

233,Marxist philosophy
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أو-إبظرفههوراإ؟ماظورأو-صيركلأن4قا!طهبصورة*ىلدوذ

نينالقواههذءصوفىلافوأوا)ةرزهيرذا5-ة-ير؟ممنبحيث؟ءصوردىما

أدىالمنطق!4كأ-4التاصيثمناثوطأ4نماإلىالمهدأذا5ناأ-ذو)ذا.؟لةالماد

اطاص-"4د1،1إفاروفاءقإ-ز"جيرصوراإلماوأك!-ايانالاداءتبارإلىذلك

.ء:13إكل

أبالجاعلى"خاصإصفةوالمر!زة،دة111د!ك!د،ا،ق!دةالةءلرةهـذهإن

ع!موحباعث"إير-دخ!لاتارواصعدف5إءطاءعنا-ئام-ز-ث،الاؤتمادى

.اهـوسالم511هـذاعلىةإ-اهـيهوثكوره،أصانالا

سيرهافىتةحنلاصا-ساأ!دا؟اه:اكأنترىماء:دول!12،واص!4رةبصر

!فيراالاخرىهىخمااباىا،المواهبةءرةإلىآإ؟،فقطالاقتصادص:ء

.الماد-حدوديت-اوز

طوتأوإدأتا)قاأح!برى1ا)دية"4والإأ!بم-ازاتالاء-!امات5ءأإن

و!-دها،المادث"أظروفاص-وءفى-ةصهيرءاث!تمطالاهـمحصاةءنصفحات

فرقاهف-اك)ن.4المادوفلاظرطجههىتلرد*ابمأخ!اإا)ةوليجوزبحيث

يصاحو،؟هفقي"4الخاصالعاروف:ا-بذاكأولديئاذا5إنقولنابينلاهاْ

ى"يئدالاةفطأودللة101إفار:فا)لتكاؤوينو،الموجودةكلالمثا)ملا!

إديئ.امصدروحدها

ؤلا+44فيصقيارةأص:حتء"ث،صناءتمابطا:تثلاا،عتامءبادةإن

للحاجة!4أ"؟4ياالدذه5-قويأن4الماركهأةظرةاوء-تءى،"صة*ونهاا)ذين

العماوىا)ديئأوالتوحيدديئأنخالتارء:رنشا!دهماولكن،يةالاتصاد

؟تصرالديئوا،وعبادكافانالاوأبمالحينالةمالأ.رهوبسط،نفسهفرضقد
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.4اقتصادتأويةمادتضحياتكلقكعنفهامارغم

المارع-هـ14)فظروج!--4ءنالإطلاقعلءقبولا-نجميرايجهدلاالدفي)ن

ذ)كو!ا؟ا)ش!وبكأدرقالدالمارعقيرأتإذانهجبلاولاذا،يخللتار

الاقعصادب!ميرهـإم!نالقاةىالزءمبمذاأولائفسهاألزت4المارعسهلانالا

الهيشى.)قمةإلاهناكل!سوكأ؟4.الإ؟صانحهاةفىه:ىلكل

ا،ول-ضإة!اس)آوإذا؟كلإ%ش"أم)يصيثىالإنسانيأكلف!ل

ص!لاريئطأختهبينا!-ا"لأفرقاركأنْبىأزم،الإن!ان)-كرأء4-ممديرا

،يحيا!ا)ى11*-دودةا،يامأوا)-نواتهذهعلىقههـالام)ما:كأيماللإفان

،اطياةذه5وراءشىءفىيفكرأنذلكبحدعليهولا،4جةسهإكأإينالإ؟-ان

تهإقأوقىددأو-:قعلاء4يهةبرأنيعكنلالدُذةمدفيهـاالتفكيرأنرغم

لإعدادالإططحو-ءهـفىتاحالإ؟هـانفى4طه"كه!ا-"هـ"ا--بإل،بأوهام

.الا-خمالات؟فة4وا-،4lءط

علىاموا،-الىالاءذهنقضىأنءصىمابل؟)ذنيخالارمه:كاوما

الشهتعولمبداءممه!اا)ىطوراتا)ةمقسإ-لمةفىوالامما،فرادبتوى

؟ا)تسا-لهـذاة!مىوالام؟بينهـمايجمحاويناكلضهماماالى"م،فقيضهالى

الحياةءذهيررعامهدفوأى،ا)-جماةهـذهكلنأناأستفيدهمغزىوأى

فىلهس4التاري4الحتمهأوا)ضرورةونقاْ)ن؟ا)شاءلمةمةالف!صورتهافى

الملاظاتلتكلر،والصادةالإلفأملاهقإنسافجهليسوىأصهحقهمة

ءوصوعب4بصورةو!ودهفرضءلى-؟فم!4؟ونالقازاوه،والمشاهدأت

؟وإرادةوزصدوء+!لهوافخو-ود4ا)م!لي)شسورةبايتمااب--!ةلمة

كذالمثكانو)ذا.إداوعسوقاصداياوأ؟فسهنونالقايمونأنأدكرضناوإلا

-;الإرأدو؟-ارسالإلزامإلىويةصد،تهذا!ىزونالقابأن-الناإذاأى-
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الإله.اصمأ،ديانءلميهت71إإهْما"وا)!امأونالقاءذايمونأنةلأبد

يطوقالإأ-انهمة،ن،إ)رررزلا،إيِن4رملل!امجالفلا،!لثانىالغرفىاما

ولم،ا)!دهـ-ذاءتدة-انلإا؟صماطو!فوإلا،،ولىاالمما)بذا5وزتتباو

أسراروا!ناهبا،"!رفةزالخاصالج!:دهذه!لىإلىحا-4هناك-حك

.الو-ود

الوحيدالتة-يراكأ:ارهفىةكمنخلكارالمادىالتة-يرةىالحالنةطةإن

لكلوشولهعوميتهاعكبارةىأى.يخالتاريب!وا)كلاطإمعالصصج

"-ذاجزثياتإحضصدقالظنب!ذايةرىوقد.بالإنهان4ا،ةءاةالظواهر

4اراتالحضوا)تةير،أد؟ا-"4ثا،حدابىءضليتصا4فيعآوخصو،ا):ةسير

سيرفىوالا--تماعية4دالاؤتصطالمواءلنس!تب*دإْ!اأ-دءقلولم!جمةالتقاةأو

الاخهروعل،ني-4-واصتة-يرفى؟فءيرذلكنرىول!تا،فيأتارا

الدفي.

أدفي-اأوالتاريخحتة-لميرفى4المادالةظرةكفايةعدم-اءقيقة"ذهإن

شموله.وطب*!ة،يخالعار4!قيةفىأنفس!3يراجمونءديدينباصثينجهإث

5-ذهوتطف-"4التاريرالفرورةةممرةأ)تةطتقدالمارع-قينتكاوإذا

،هيبل.لأ!اا4الذىمونإصأءق-،ماأخاغافإخ!ا،Hegelههءلمز،الضرورة

سبيلفىالةرديةزوالةءرةالمارعسيةأ--ثتكما،الرو!كاأ،!مونوهو

والكلية.العمومية

والتاريخهيبل

نهأ-ى،يمروحمق-فرإة!-اخعنءجمارة!خرانرأىههبلإن

فىأنهالىح!رابري!لاتار"هـمهبلتقدثسو)*ل.،أروحايخ!تار"لسمعه

كركذو.اماما)طلاقهافىالمروحءىكلوفربوجودبءحالذ!الميدانظره
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أنهكما،Monismالمصدرو-دة"ءذهبأتاعءقبدوفيها،صءل"أن

؟ظر"هه-ل"فىالاهـدافهـذهأسهـكا)ن.اه!الى!تاريخاسولىإزاهثلامتةاكان

،إخ!طومجرابئاخ!طوالشهور(المالمروحأو)ا)مالميةللروحاطاسمالنفرو5

مجردإلاالواقعفىله-ت1)ف.4والةرد4الجز!الاشهاءكأفىىذلدُنغضوفى

)1(.وكاىءأمهـومالازرصارو-يلة

،:دأىقأتما:إلائجالتارفىشىلا4د111الظرةؤإنأصءقحنوممما

.قؤ-اإءيرءفسلاىفياء؟نولا،واللناقضرا!رورة

التار.ءْفىاخرراى

الناسيميل15ء"؟قاطبو-ود-لممقالروسيينالباحثينءقهناكأنءلى

تو-دالهاء"النقاطوهذه،،ومقدسبرتةوثاءستقرةءبهـارهااالىالاععةادمجم

هذايهطلالاريحزىالنةدأتيرىا!ثإا!ذاودحن،؟ة-4التاريخفى

.الاعتقاد

التارفيفىخاصء:صرصمامبارالاءشافيم!نأنهالهاحث!ذارأىوقد

meta!رالتااءورابمالينص؟4أة4،فهـثصةا)"ذاةأة-4 - history،

ذللطءتوبالرءم؟سوأ)تة-!ا!اتواالاستةرارنسد511:ءهـو-دههذاوفى

يد!-لمه،أوخ-ارإ"ايتزإلءندهفيا)تارطدودابراوزال!:ءسهذافإت

مالوساوا-5--ا)ديصيرباد-وس-ثكلأنإلىعرف،افىالبعةإطويهون

objectified،ليص!حْشبياوكلثروطاوءدداأ-رىمرةشىءكليصودوءقْئم

-تقر.وغير

)1(.N.78.Berdyaev, Truth and Revelation, P

R..ولFrcnchفر.ش...دالو-يةعنترجمه)
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ماألىيدكلىالذىالمنصرذا4جديده!ؤللنعظاراإلىا-4افى-ظهرهناومن

بةغرافلا.يخيةا)دةلا!صطاينهوىنبلجااتىطالض!هـيرذبيو،يخ"تارءورا

بالتار!بمىمايوجدلاإنه"يقولونخاتارا4فلا-ةب!ضصكدأن)ذن

وراءما،هـويوجدؤدماإل!أ!إ؟اللةظفى-ذاالمحددالدبقبا،*ىالمقدس

.مةدسنهبأ4وصة؟ءقمااهذو،يئ)اتار

ية.للفطصعبيخالارءورااموحدوديخا)تارحدودبيناكب!زول!ن

4عاء:أحب؟اأوبالوءىاءشافاهناكؤإن،ا)رأىهـذأكلقواض!حو5وكا

.،!صحاتاراءوراما،ء:!سإلىيئ-:4أن

N.سيهفبردولا؟هةارأىذا؟ز)ينإةااوعق Berd3' aevَكما-انةالإة

يضعأنخولاث-ظ،يغا)خارءا!نة-4ركتد،تىثتامو!ود-يفبرديرى

.4صيهربأن*-ص"ولا،ء-ءوليتهءقوفي-4يخلىأنولا،ثالاأءظ

نيةالإ؟ها4لاثضمبالصميالقيمةابةتجر:بتينواضعتينتجرهـناكإت

اهالم-افوقالافانت!ة:را4التجروهذه؟وسهلمةمجردعتبارهااص!نلاا)تى

.4أدتفيأ)قاءدةباوةاءالحدب!ذاوى

مضكاوجردء--دمفىدو5ماهوراالخسوهالمهى4إشر:الثافيةبهو!لتجر

.هدفهةإكلي-ط.4أبدامهما،افىدفثةJرمحاولةف!ث؟يخللتار

تيربةهى،)1-يةثالعةتجربةإلىءهـا-ودياننL_إتاك-رتانوها

ج!4مقلانه؟الكبرىالإنسانمأصاةوتلك،والتاريخا!نسانبينالصراع

تثوهأنيمكنهولا،15-دإلىوص:-"ته،ما-دإلىنمهصا،يغةا)ةارمقيد

أ-بار)1(منينةلةيه!اللهعورةعلى-اقع"-لموق،؟ة-4كراء4ب*أو

-بترو،ومعناه4ة،ة-ولاختهلغبحدت:ورةصءلىوو-د"رشا!أقوا!ااءفصُاع(1)

.الانانب!ةبفةتعاقءشعددةمذا!بظأورنفبر.-ولاطلافمذ)ءلى



151--

؟،اهطلم1فىا1حلوأووحالرأتطراءقيرا-"يخاكارة؟سذلكوعل

ءسشىعليللهقطفراو،مضطردااتة-دهسيرارو)؟،وغكرهب-ليرى

متسامية.صاعدةءطوطفىء-تة!اءليعاتقدماولإس،العالم

باد؟!ة،حافلالا.-عبيرحدإلىجمت،رصيةساة4يغالار)ن

تحقيقإم!نفىوءيرلمديخ!،ينءقا،شادينأحلام)نءق،بالدءاءملطخا

.والإجرام))شناء4يةفىظبأممالة!اواتبددتأ!لقدوءياةأفصلبرلمتمعات

الجانباءتبارهافى-صحا)تارفيالىالمآشا"4الة-اكأ4اكظر"ذهومثل

اهلةت-أوتاركاأ،4العظباشروعاتاأي!اأانتهتاكىالآمالبخيبةالحاص

.الإنسانلطلح-نف!دا)تىا)ظيمةبالمن!زاتا!اصيبالجا

حينالمطءقكثيرللاَءا!حالىآر؟ب)ت!غ،ءثلةاأ!،يعفبرد"بةسلةد

وماركس،رسوجماكجماتأمعالإلىأ.لجار؟اوو-4،4والةلاسةوالزعاه

،)1(بردييف5فييرواء-بانفىبءقمالمإلىأف!ر!اةغتو!"ت.4نيثو

شويههاةطيهاا)دتاريخوعدوان،ا،-ده-ثLتء،وؤ-وتهفيا)-إرضراوةالى

ةدDostoyevsky،دس!وةب!40عهتمرإن--ت،كاوالامثااليهاوالإساءة

نيية.ئاا،رضإلىيهودأن،ةدرإذا،ئجإ-اإلقاأن؟حنمثفوصفت

أخرفيلموةفينعرضهإمديخأتاراءنخاصاهـوؤفا،*فبرد"يقترحذا4و

يلى:ة؟المواقفهذهتلخيصو*ءن

أو؟،تدى41الفكرفىمثلاذلكنبهد،؟مموماخالتارثذمأنإءا()

.Tolstoyتو)س!لمتوىلدىهـ-تهرةوبصورة،/بهاورشوفمل

سببلفى:دالجهأؤءكاانالإأبذلأنءلى،و5قيقه-ل؟أنو)ما2(

.لشرورهاكهرف!عدم

)1(08.N.31erdyaev, Truth and Revelation P
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4الص"ش"ذهفىاإثا،بردييف"يراهالذفالموهـفأ!5-!ذأنوإءا3(

من(-صا)ء-يخاصاأكونأنينبهى،تةول?يئ4نة-عنؤمهايتحدثا)ى

غيرمنامالهافىيصخماكلأ!كلملأنيئب!ىأويتامسوفىْ،4ا"الياالةوة

وهذاةالذهفيةالتصوراتأوبررداتا؟طاقإلىحابلافاإلىذالمىفىءرأن

قدوأمثاله،!فبرد،أنوا)كأ"هر1()،الإز-ان!كلققهأنبكانماآص"بهو

يخالتارءاوراهعنهسمد-وليى)*واو-ين؟الإأصهانءأساةفىلضواكأيرابا

و؟نوا،فيالتاردا-لعنصهـإ!ىبوصودؤالواحينأى-4خْفأتارافى"

ا،و.كاالمممضوىبيناططيراكناؤضهـذأهـالام-ا،صهء!ى-ظموراذلكيمنون

ت!.)كارءذاءبرا،-يثلخالواوبينالساى

أوبأن،خا!اربمغزى!-دمادثمم!هـ4أنمنبالرءم4أْبردييفرأىلذ)ك

"ذاليمو؟-س!والوا؟41ء-لمأمر!اخ!رأ)ةايهءثوأنإلا،4ءفهك!رلاتا

الشتىأصطعلىاكهرفءقتمنعلدر-4ءفهيخاصداإلخ4أ"شواأن-الها-ث

.ر5الطا

!قببمعهـعاصلمجردءلقأكثرث؟ءظفياتاراء"إراعلىيوافقإننا

الاقل-عليخا)تارلفهإ-وف4:4لةبا-.4الحا1)نها!-4ر-4صوفىإنه.وشعوب

استخ!صال!-يركلنإ-ملداخلىتلاحمفىعراهاتوثقتأجزاءعلليشتهكل

عاومنعزلة!لةءفصدرا-4الاجزاهتدرسوءةدما.تحاءا4إالاوء:اءسه

كها.)درا-وارىو،?ناها4رمجض)نالو-دة،-كلفأخرىءأجمزاءنعداها

المظاهرعلاالمؤرخير!ز-ينللأ)زمراعبا،ؤرخينءنكأيرأدركولةد

.ثا)دبابربهء-و-ىأوأو،تاكى4.حهبالرلاحياةفيالتأرفىالخارجية

طب!4علءالصوا"ىماعليالمثور4ص!وإأوؤتا؟كلرفىيدركونول!!م

!.83المر-جنفى)1(
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نءيص"َضهم،نرىلذلك.المشرحأواكي!اييمأوسخصيةفىالداخلىالمبدأ

W."ورجدىلةة؟الدينفيتأر)زاهتواضعه .G De Burghعالحعندءا

سثرو.زر4إلاءوإال!قيدةو-طور،التأسإص4يىالكليختارنقاطفىالمسيب4

تقتصرلامؤه!لات-ظابء4الممهـذهمثلترلىأنحقيقةءن،بررجدى،

ثمومق.خاصادثنيابصسايض،أت!صتبل،الفهمحدةأو1،ةق-ء4على

ا)-5يىوهو،الديانةهذهءؤسسفىالفرثدةاكصصيةإفالر-وعضرورةةأشار

ذلكإمديرجعثم،-جخبأنب-4ا!كاريخيدأرإذا،السلاملجةا،سهج

.)11ايئجةإراءابر.َتصالهاوا4الي!:دتةىأصولهاالى

4ء:طثءنموفورا-ظاتنللم4الد-نجهال!-4أنالدينفلاسقلاحظ%وة

النظروج!-4أنحينعلي؟ا)ظواهرأوادثاطءتتفسيركثيرةىالمؤرخين

أهب-،تالدأدركف!ف.وأ!يعهالتاريغطبيعةأدركتقد!دينية

يخأالتارزطبيهو

أثطريخ:الىينظرالدفي

ردءالاريخفىشلمباتقراءبرىاالاديانانالىالإثارة-:قتلة!

افعالوردودأةمالأنهعليشص:رهلمأن!اأى،المادىامالمالتطوراضهرار

كذلكنلاحظأنهنايخبضىو.ضىءفىيةن!اهـوأرضىعالمفىالبثربينءتادلة

وأالمجموعاتبينتو-د،ا-خماعةءفاءرمجردمايومايمتلمالناضجالدينأن

منبالرغم-الدينإن.وا-دةأر!04أهدافعلىوتجم!م،الخهتاة"ا،نظمات

أتباءتبار،4وذاتيثخصص،نب!بهواأو-ى-4نهللأناالشديدةصعارضته

.دةءءلىةرد،كلمنوطةثىءكلزجلءى6السحادةأواكجاةأوالخلاص

رالدوإن!رلاي!ىوءذا.للدينا،تنوء4النةسيةقالدرا-ات5جليماذلكظكرو

3The*."،)1(اظر Legacy of the Ancient * World
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.الد-ن4ثإبالذىالخطيرالا-!ماءى

فى-وجدان-ب!للردوالعناية،المادلى!لتف!م!يرررض-انقعاتاناوها-إن

ذلكالىيضافأنإبمنو.ءثقىكاءفراَعتبارهماأتبهجإدر-4ا،دإنمطم

وعلبالوحىابتسليمعلفيللتارا)هإما،ف!ومريأس؟يرلمةالماوللدياناتبال!-بة

منه.وفرضقAlفكلة

-تمهة-4ءولا،ديانبينية-وهر-لا!أو-4:-دذلكءوراوؤ؟

.4التالا)فةراتفىذلكءظ!-ر؟-يرهوطب!مةخالتار

:ا!تار!الىوالمسعيعيةا؟ليهوديةنظرة

يتلاءمب!ثوكتابهاثراحهايدعلىللتارخأنموذجاديةالعرو!متلقد

ومفيطهدة،الارض!وبثدينءنهخنارة؟ةسهاتء!ر4اًؤليعليانما:اة"فى

!امتين:ف!ر-ننإلىء-ددنموذجالاهـذاو؟ن.لأرضاثموببين

وأالطبهجىأوالدئيرىوالتاريخ،المةدساكاريخبينالحاصماذيز(ا

.)1(الةديمد2ه11فىمرجودةأ)جرةوهذه؟فىا،د

وهومو!ىناسجدءلىلا،-شا،ةدسءشابا)إلىششيراالأ!لفىيمإةداالمي(11

اتأخيه4اضر)4تكامةيةأ-رزفأوإضافةدممأار؟تةتش-:"صنوبالرءم،(اكوتاة"

اصتدءتطيرة-قييراتحدئت،امبرىارالمقدح-إبالى!ذابةو!شابمعلان!أ"أإلا،2(:

رتوأ-ة،يدة-دح!ماأ،:تتضاكأااث!هبةا)يمإ)-يازيهثستاوةت)كذب!،ءم"!افيات-ير!ة

.جملداقسةةءنضضتبررعةعنقرونبض!ةاستمرتاىاأةطوراتء-ده

.لالاراءجمة:سوحذ)كتلاثم.اثناة()ا+صه-ت،7اؤأورصالة63إلىءث!وعيا"فسمة

مج!ءاكنأدبه،.منضخم3!ابلفقأاراه4واا،شناةبموعوءت(جماراه)-سهيت

فقهاهقسير-ش-"ا:اةلىاالضلود"الىالث!رحءه:.نبت!سمو:بالعلمودعرف

كاعديدةملا*قا)ح:بءتهتبعففدذلكءنصلالرغمو.صعا:ىاطاوا):لمود،-.لاةل

-اينفاديمتبر،،المذه:"امبريةاقيهقالتمردولفظ.بلاخبدواتالتوتزكرةبؤكد



-501-

-ولا-ةةممرالةتاقىأن،نإ!وذالى،وادتة:لةى11باالاربباط-2

مقصررةالاصلفى؟نتا)فءرةأنءنبالرغم؟بالاصطهادثمر.قكللدى

.)9(فةولا)يمودشاالجةسءلى

ا)شعبحياةعلىرسا)تةدءال2ءسأنيضىالعارنموذج،اءذايقتضىو

إبشروا،بالرجعةعوداووا،بسرعدظىوا،الإ!ية4تاهنابافوصااليمودى

ءفلقإطارفىالي!ديوصخبهذا(و.أ"وسهإعلا)"-دهوا)تظر،ءدا!4أبمذاب

ْ.تمنعو،ا)قدرءدأضلاء4سمش cهذاخارجا:-اسااقيةأما.4أمناثايد4هخ

.4الإللقداسة-بيللاط:يهى،فىءد،عادىتاريخممالإطار

:ا،نموذ!هـذافىالعناءسأ!،ءن

ءضونفىثارعاا،-خقبلإلىوث-ودنقباأ*دءقيدسيختارو-ود-ا

.11ادكاسلا-الإؤسانإلىالقهد!لمكها)ذىيقالطرذلك

ا)ثهبوهىلاخفصوابافىبالله-!!اا:!راءقصىيرةء4بروو-ود-2

.لايهـودلة-:4بالختارا

ا)ثهبهـذاالأم13بةاعلى--جةقا)ىيطةلخراهويهىسالآسهـنالقا-3

وجدوقد.قهمتنهروا)مْدسصىةوصا5a،مماياااديمو)ا:3هعطا!بهْصدو!عآدودالت!نأ=

وفا)ظرخظنا!سب-ضاأثستمةا-مدتلضروا-ة-ا!اباذا!:خا?لى-51!ودا

،القادهـؤلاه.لاعترافيعةالئسر!+ذه"نماحذفأوصحومن..33أحاطتالىالجدتدة

,HebrewLiterature.:ظر)1.*قوا)ة-اةالكد،آتيموئقد:ا)!فحيةصةاطاالتصاثمات .p v

(احيلاقا--!نترجمة.ت،ررءاوما1401اط-4إتالأد-يم"اكاتريف-وزIوقارن

لإءساثحيرةفىبرصوحالانبدوب،ا:لودالروح:هرارأ)-5-يرالىالتلونوحر)ن(1)

.عنهسىأوكأدص!سأعلىالإصراء-إية4ا؟"بتحديدفى

الاَنباالإ،سا"الجز:4.ة-حو،مية.ءاكهـنقدربر3ألاءشامفاَتكلثبدوزحماوذ)ك

.ذ)كءلى.شلخير
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القاض4الةعرةأنإذ؟الواقعفىالها؟ونذا5صيانةءقاكظرسفبه)

.(المراجعةإلمطحاجةدونت4"با،ؤ!لمية

لهميضمنو،للإ!وداحواك!ى!4الرفاسهجقق،البوعهومنقذكهنا-4

)1(اسيحعةفىاأوء-طينسالةدكأ!قيولقد.الأرضعلىهناأعدائهمعلىسالنه

شرحاذلكوشرح،إ-5?،ابلمرئممجيثو!يفهالاكأوذجعناءهـءذا-فطم

he،الله4ءد،ءقيئ"حدفىاوافى City of Sod+.الكتابلى-ذأكانلقد

الماءىثءلبمالك-اريخا،بءكااذوذجأوالممثروعؤطويرفى!.يرتأثير

،!"طلوسماىاالقرونلال-ا)!أْبرهـذاا-!تهرلةدو.إست!قبلواواطاةس

جمعلقد.نيينالمد؟ماءأو،مراءواال!؟-4بيناعالهسغضونفىوبخاص4

فكرةإليماضمأنبعدةمصسهبماكاور،بقةأمناءهـالهاأءذهبين،أوء-طين"

.electرفيتااأو،4لخاصاةيهروة،اولسالقدشمرحها؟رالقد

العامقصورهافىإس!هجيةاأننوصحأنهـوالصدرهـذافىيهـءناماولكن

حلقاتهاثثمصكل،ا،ءداثمن4وءتابهممتدةلة15أ؟"-رى،البشرىلكارخ

التىعلقاماتشكلبينما؟معينمركزىلحادث،ته!يدمر!لةالأولالطرفمن

أيفا-بناهاليمودىيخلمناراخمورىاكلوذجالأ!ذاأنRussellرصندشابريرلى(1)

كىمالةكمرصلويةشح.ابمةوالاثشلاثبوء.4لذبة.دااخهْيةاالنا-بةهـنلىماركاكارل

نيب:الترءلىو!:يةايهودقاانمالنظيرالهالمقالأ-صةا11!مااتاتاصتمراضىا)خةصيةا)ناحيةءن

،(أما.لةأاطبة"ا)يئتربرو-اد(رون،ك!ما-ا؟-وعا،الجد)يةدية111=يهو.

.ءىبوك)تا.تووص!ا1=+يد)ا)فىالأابد1،)تةحماأ)رابعةا-نم-3،رةاصوا=الرت

رسليذءبو.ا؟-ارإءلى):ظيراتهـ!اأماطفىاالمضوننةسبهااههـيخااءلىأ-ىافا،مطحات

دراسة.لىءنؤ!اذلكتحةيقوصنرى،يةلاناز"لفلا12سإيم!ثممائلةقاتمةأنالكذ)ك

,B.Russell.هـ.ا)!"."361؟ظرا) Hisry of West)
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الاسا!لى.المركزىاكادثدا!لنةا+ئجالرفبالةمح!قبازباظادثهدال

ذا4)ءدادو!يدلترات-المسصجا)ا-ل!دظ!ورسبقتاىااطقبأنتضبرفهى

يقةطرعلىالإ!كالاوجودات!سإالظ،:ر!ذاترىأن!اء!ر.ا)-كربمال!هور

لمب،والص،الإ!ىا)ةداءؤممرةتأقثم،يخالتارفىالإلهد-لوبهذا،الحلول

للبشر.قال-12واطلاصباوءإةاطاصالا!ىاوءداتحقهقةثراتذلل!بعدكبدأ

شرفاللهأولاهرسولمجرد-إ-لاماءلم!-يخام!ااد:ديبدولاأتصوراوب!ذا

اخ!-دةاالاد!ه"ا)؟مةءدوإل،4الوفاجمةواجباب،1،داءإفهوةواالر-الة

.ؤلاس!ماو11-ء!لةلاهتهوا3ضر؟ااةجوسلاواأواده!ه

ا+فاذا3و"اماماأونالفا"الأعا!فىفاصفص!تىْكانتLogsلو-وسكا""إن()1

.،(ال!ىامةلا!هـيراقا.طىعند4يظنأنا،ظأمنءدولذا؟هـيراظيعاسضاكا)

فىوالروحى1،ادىأومىأط.االمبهت51اتا؟ونممهىالرواْشةفى-تتهلكامةا)كانتولمد

ز-لوتد!ءلىواضحمذهبالىاصتممالها-مارر.Pantheismكوبودو!دة.صو

نيةفلاطوالاْا!لاجموعيساوىا5الىيثيرصحأ-يث(اليلادىالأواطالقرنفى)ىالاص!نداِ

يرالتف.ملءذاونجد.ررثtااوا)مااللةةينالوا-طةمامتحتلافاإ.دعةاا)ةوةالىيثبركا

ْ.)الضش!!نبين"ونج!صالهدثة:يةالا!فلاطشفىفاأ ) Gnosticsفىا)ف!رةدخاتم

Theا-كاصةا.ا-مالمسيحىأشاتا wordوليماس،نىاصااالا!قموموهـ-و،اللة)بنكءق

تصوكأءفوفى"-ل!"لمهبة.هو.4تصةيناكانوإق-يزءمكا-الآبءن"نةملا

الأ-لملا.ية،اةرقا.ءكالدىء-دودإو-4ذ)كتوازلىزدامأطا-ت!اوردوفىد.ط)ق

ا-كاصة،!اافظإذ)كيتمل-كأ،بمر..ما)اقراَنافىواضحاأصلايجدالاصتطلكانو)ن

عبراعمةااس!تصلو-طور.الله-إقخم-ابأءغسرةاتراَناقالىاردة"ا-كا!اتا5أو

لفاصفةاثلموناحاولوزد."،3نانقكا."-واطأب!:ا4نذ-،الإصلا.ىيخاةارا

.الا!ى-وسيالاوؤحرةإ--اهرو-يافىالمثا)تةفييةالد

والى،اضاواءشل.الاو-وستكرةثخاظرءاثوبدأنز-جنالئرقيةا)ةاسةةزىأما

ظرا.صىالمار3ألادبفىيستهـللاطلمحالمصاءتأنإك!لا!ظاو)كن.،ذرامالا15حد

.ne! pp, log Ifاof phil.. .p 256 ; .M .k Gcafar, Sufi Doctr؟Diet

D.0،1.وزارن Simon, Reconcilation By Incarnation, pp.301 ff
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عندإل،فيالتاروصدبةممرةعنهتاتةى4الناص!ميانالادأنفىبالولا

نجةكاءاتبةصفىحماوياوْطاما،)!ياممثروعا!وخهاحيث.قةاطياوحدة

.ءددة!لةغالىjومؤديا،يمونأن

الحبىاتا)صهطفيظم4؟ثاد،والادأن!-ظمءاعاخ!طاهذارأينامماور

.ةفىالمتنا

طويت،بشريةقماكانواروابموالرسلالالمبعاهأنفىكذكجدالولا

وةد.خرى9ص!ائفيدكمأعليو؟صرت،4تاريخصصصحائفأيديهمءنملى

و)-!نهم،واداتالمصلحينالهظ،?نإهشا،مرهـذاثلفىشاركمم

مقت!ىقعاليمءلىبأولأولام!عائة،لملهصحيحقا!وفيابفمانبوجوددفردون

نة-4فرضو،شوددكلصمد1)ذى،أد؟ملادمماوىص!اشفووبا،الالهية

.ء4وكلقاكلعلى

بهينطقوماا،هـدافصوهءقأةدوهما،بهفردون!ةماأعظموإلن

بلفوهاا)ىالشراخت!مت4ماوأقرب!ا،وظائة!مست!قدعلالراضهء4الدلائل

بل،الارضىالواقعه!ذاصدودقياوزبحيث،أةق4ةورحماتدادواسمة.ن

بلغواقدإ!م.-ت!ءلم!اأنغيرءق-د؟ن1وبالزمانودةادإةابا155حدود

اذظاردون،وفقية!ايتهارءاسل!فىإثاقاأص"بت!:دواو،الشراخءذه

.الناسبينة!بتهوعات،قدره-لء2،،اطحماةأءراض!قءرض،ى

يغ:الهاريناميكيةد

بما؟ثاأنحاولتاكىالمذا!ب-"-ددرءم-لاخاريخ-هـجية11الظرةإن

يناميكيته،دأوالناريخ4حرسءلىشكزNiebuhrرنيهوالىأوء-طكنأ?قيئاا

وأ12سبيامتخذة،ْأخرو؟!أء-ل!سقيقالى""و-،اللهسطانعلىيضءدا)

:4.الديةأوالإ)ثبةالجاعةالمجتعأوءبرمسارها
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الكبير(القدتسىا،كو-وءاصإلى)ف:4ةيىالجد4التوماسهعتذاولما

)صداما--ممل،نحتافتينزاوت"ينهـت4إلظرو،باك!اريخالا!خمامازداد

ا!كليةالمعيةاوهـالتقارنصوخااتاريخاإلىنظرالاولى"الزاوؤت.ا،خرى

،ءنالىعلىفىطقلاالذىرنالتةطأو4ا)!طصألىيةتلكو،الزمنإتععاقلاا)ى

11ريخا)ةاهـوقهـوإذىات)2ل!ادو!لواب-يخا"ا Transhistoricel)،4ثولزاامنو

وم!ى،اللهمخلوقاتيناسبالذى،ئىالجزالنةصارنصوءفى4الصظرالاخرى

فىوالمتةبلالماصىبينتيصعأنماحدالىتصتطهخالخلوباتهذهأنذلك

.)2(الإل!ثالقارنأولإل!4ا4احصباتلقىهناوهـ،o-اإ"تجر

تجهر،ةفىو)دخة:لى'Wأبين4فه!سهحالذىا)جزقأواددوداكقارن!ذا

ن"فىهدثذاءورلى،؟ةماواأمراَإءلولالحريا)طابمتحةقيج!"ل،ال!إةس

تارث!ؤ-كا.

المعدودالمقارن-المقام!دافىبه:ىص!-ا)ىالعدولفءرةأنذ)كوء*:ى

أ.رآلجع/اينالازْت4اض"لا)ىوهـى،ء!ةىلاءاريخقيررلا)ىهـ!-اطصزئىاو

ته.ذاا)تاريخداخليخاتارافوقماقيملاكتوهى،ممكنا

وبينيخللتار3ءاولحءثايةا)دنيوأكةص!يراتبيناد"حيةشراحتارنو

الدفاعفىموقفهملانأ"ا-ميناهؤلاءرأىنعرفأنويممنا.-ىا،-المذمب

إنا.وثهقاا-مالاتتصلحموءيافىني"الدالنظروجهـ4عق

0)1(55.Shinn,Christianity and The problem of History, Pلآ.كأ.

وا-د.وقتؤلىاطدوتت+ىSimultaneityكاا):-اشنل!أو(ا،مية"هـمطلمح)2(

-وىزمفةإلىم:فةْالمبو.قةالحإ!ذهإلى(1171ثاراتإ)-5يا.قاشارأوقد

نثاظر.اطا)!ىالإإىا)خةارنخالإ)!قاهزمحرةوزى.""ظعيماوإلى-هـ!الةمدهما

ه"ا68المر-عنةس
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"لة،الدنيوالتفسيراتهذهوتة.يم"صإمديقررونحثينالبطهؤلأ.ان

ت.خالتارءورا!ء-!الهءفيتإلهاو-ودئلالقاىالدتهباذبانتماومقار

إفسةا4ا)ف!-فهالظرياتأت،4نات511ويةافىعاج!4منيخاقاروفى،جم4

.وال!لاقامعلييخالارم!زى)يضاحفى!كفىلا،خ!ا،مقبولةءلميرلاتاريخ

عادة-"تبرومةزاهيخالتار؟صىالخاصةنيةالدأفحرةا"أن"ؤلاءويرى

طموحااللعقل!كا؟توربما،الماديينؤءرةءن،ءأحدإلىثفمولاأكثر

.)1(ءالمثاليينفكرةهـن

ا)تفيراتالىالمو-42اكقيد4أوبمكلءن؟لمتقما!اىtiاء4الصبهرةوال!

دىا،طاتةدماءصوفىصتةءاءسمط5سهوا-يخلا!تارأ:!تةاية!وأداأو4المادت

ذه5أن،وا--،يطفرد!،وا)مقلىادىالمالتقدم!وهفى،فسرءاأو،فقط

وهذا.نحلوقيتهوعدمكامانسانالااستقلالالبدءاهنقترفىجمصيااكفيرات

غاياتأوغاياتأيةأكقيادهؤلاءيرؤضولذإلمث؟ممحماداءلي4ءليتقممالم

يخ.للتار4مادت

ا،سهءىهـ511-ىلفءرةالمتحه-كنالباخينؤلاه5أننلأظواممننا

نأبديىل،0!ء44إدياءقمحصورةضبقةئرةدافىالإأ-انإفرن،يخللتار

مه!ناهيةقدمسهحيةةدونا)لتارتخأنءلىا)دالةالاؤ:الءقكثيرايف!بسأحدم

ذلكحأنونعتةد.لهلا?ىالمسى-كاا)!تصه.-رضارجماهوأنأو،"اما

.ل!4الجاءنلاصسلمو؟-خءمدم

ساوىدينكل-احبلْ،ا،-ي!4شراحتوا-14)ف4-ةالمهنقدرإننا

ال!-ديماتصالك!ة!ة)إمقلإ-4الوج!4هقيةررواأنيريدونعندما،ناضج

ءدودءقهبدمحدودء-"اهوهـبما،وا،-؟نالزمانعلىالىالمت،اللاءتا!

..!04المرجعنفس)1(
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.وأا-كانألزمان

عقلياتحايلاوكببرهاص!ليرهافىا!غاأن-ق!لالديئأءساركلنت؟ولو

ا،ذاهبمقغيرهثأن4إ،شأءةلمياةإ-فعااماشاإصيرالي،!لنادالدفيأص-ىلما

اللهكأيرءندءنولو؟ن"الهثا-يماللهوصدق،اءتلافا-.يرافيهاةاو-داكى

.،!؟يرااشلافانص"وا-دلر

4--وااكىبةءوالصءتإكأيرخطرأ41--حب-ج!-تماوأاكت4إءوالصأنءير

ة-رةعلىأءهـواسيا،-5ءشاح،نإلاذإكوما؟الادإنءنا15غير

لموإذ)ك-النا-وتفىالاهـوتأ-لولأى-اطلولؤكرةوعلى"ا!لانهلم"

خ،ثي-4ثناأصحتةل،وا-دةطبهه!4الهلام4عاا!ح1)ةدطب*4بختص

.إ؟نم،اقييزءدمعلالوؤتأفيسفىالإءهـار

الله!لإم،القرأد،ق!يةفى4الصءوةةسالإسلاميواجهأن؟يمفلقد؟ن

أفىءق4كأفهلابالإسلاممرتو)ةد.بأسره!الو!ىقضيةوفى،-،،-ل

ناروأججج.،قدمهأونحلووريته"صبمق،القر2ن"علىاطعإزاء21ن

جلاله،جللته14،زلإ4الصةإينأطافى-السياقيا)هواملجانبإلى-القنة

الصحائف.فىا،رقوما&طروبين

لتهماكينصاسافصلاف!صل،لهزة-يروأزدةىأصفىفىالإسلامأنالا

أخوحيداelfهر،الذىوالحدوثا)قدمبينبرالةرقهذايعرفو.للإأسانوما

اطنيدأمثالءنصوفيةلدىرائعة4ردةالفكرةهذهوذتح.!ىالاسا

لآنابنايجملذلكوكو!يح.رباربواعبد،ل!بدفا؟تب"وابئ،الآ-ترىو

بنظرةالخاصا؟زههذاكأتمأنو-.ل.الاريخاإالإسلآمنظرة؟،رضأن

تازأيرؤد4وا،-يحب"لمودأ1ءتكلأدنهلمنأندنو،وا،-دصح!44الورد

بخلقه،اللهيةعنا:أبرز-إهءاأ!وءق:ديئفىكل؟ا؟!حأن"!نثقحقا

http://al-m
aktabeh.com
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هذالعخة"يئءشروعاارهباتاتاريخاووحدة،للخاقواصحهدفووجود

الإ-لام،دهايزا)ةقاطهذةوأءثال،عبادهءنلل-لصيناللهوولاية،الهدف

ثصوءن5أتقيداوءدم1)ث!ولصمث،ءقء-إفة؟صورةذلك!ممنوإن

!ع.ءنْنااله"تؤدىوما،تأسالإالاجمد4)"صببا4إوصويااطقا.!رقرا)

لاةولئلافبا،إ-تكبلءهـواواطاثالماصإ!ن"ب-اْاللهيمعالةولولهل

؟ءتملىءص-كمه!طاولإفاق4تنز--لاله-ل-عليهالزءقفكرةنماباقبا

الىيةظرثم،الإلهموكأحفىتحونأنالإاصافى)أمتلءنءاولة4أ)نهاتفىلانه

؟ا!ركاهءقصاصالزسانأنيدركؤة-4العةلذا5أن9خ،يخا-إراأوالزءت

إلىيىلت-اإلاثلمىوذلك40الخلوقهطاقفىْخخو،أر-طوقالأنبق

لها.لاحصر4عقلإمشاكل

التاريخ:الىالاسلامنظدة

واريخ،باخاص"4واديحه4ألي!ودتضمتقهـاء-ا!قفاكأنإيناأن-بق

لإمالإسأنادروفومق.الإ-لامأؤرهاأ)كأاطقيا!قإينءقت!ونأنتصلح

لفاشرعاللهبأنيفذافالقرآن؟ة:ا"!و-!!ابحقلمبماأقأنهدءىلا

اللهكلوالر-ول؟أنبياء.قبلم!هماوءقو)!اهـيم؟وحمابهوءىأن-بقما

.،ا،خلاقكارم5،تمام)فىالهخماهـىهـته3مضهـون.يلخصو-لمعليه

نأءمىمالتنف4أ-ليراإلهياصثروعاالإ-لملأم!ةبرأنالمقجولفن،إذن

.ب!االإيحاهسبقأ)كأالإلمجةلكجمالجم-صو؟أويفكأرمنحدثةدبءون

،.اط!ياةهذء!ريهررةاك4الإيىاتالايحاهفى-إ-لمة4حاةنة-4الإ-لإموكون

والنكشاتالنهفاتمنجمموعة!ونهث-5ءتيخاتاراو-دةالىإشارةؤجمه

الروعى.المستولىوعللمادلى,المستوىعل

اللهعلاقةفيسحيبدأوأنلاةديخالتارالىالإ-لإمنظرةءنوا!ديث
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.الإسهلامغرفىبالكونوبلاتان

يمونأنبمهئ)الو-ودوحدةضرءفىتفسرأن؟!كقلاالعلاتةهذهإن

فىاللهحلولضوءفىتف!رأن؟ءنولا؟(واحدث!االإنسانأووالعالمالله

تةضىا)ىالمصدرو!دةصوهفىت!صرأن؟حنلاكما،الإْتانأوال!رن

لظواهرالجزفىأودىالفراْوثالشخهالوجود،وتاةىوا-دةحقيقةإوجود

صوةيته-شخصفىالإسلامإنا،-لحثرقيناجضقولالص-حءقولىس

،إلإنسانالله4ء!ةشرحبوا-طته؟ح:4كانأءظمءجمدأءقنة-"حرمقد

الاتحادء"-دأهوا-ثرقاءذاإليهإشيرالذىا)ظيمالمبدأوهذا.والعالم

.(إلهاالاؤم!انصيرورة)بالتألهث-كيماماأو11-ث-ى

شأنه-جلتهصفاطريقءنكاملينتأثيرو4بةكاليتمبخلة"اللهءلاة4إن

تفصلوسىكأى-تقد-شهوعزت-يهبذاا!الأواتحاديقطرعنلا-

الله.شاءإنإةارنةا)درا-4باالخاصالبابفى4لوصالامبحثفىذلدُ

والكون،اللهبين4أهلاة1نوحءتإءازفىبرنهأننودالمقامهـذافىأذأغير

سيطرة؟ىب!طاقضوق4علاؤإكاإقولنا،الا-لاميراهاالإ؟-ان؟وسه

-اديهازالإنساقءقعضووفىكل،طاقةوفىكل،ملكةوفىكلشاملةكاملة

فةدتهىلا4التهصذه!ول!ن.التبيةبمذهئا؟قشاعد-الا-لامنظرفى

كاو،ءليتهانشاطظكروالت،اللهمنتتهى1)ى4دالذام!وما-4)كلالإنسان

.الميسر-حدودهفى

،ط21مبحبأنتهبشرعقيخرجأن؟!كنلاالنحوهذاعليةالإنسان

و)ذا.إؤسانفى!لأو،اإانسافصيرألوه!تهعقعرجأن؟ءنلاوالإله

نثاثيقاطرءنذمذلكفإن،اللهإلاتصا،ايو!ىضاصبم!زإ؟-انعلظهر

وأالذاتقداسة.نذلاثدالأندون،تحدلاا)ىثارهابأالإلهيةالمفات
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نماثيتها.لا

مجددهطأو2طينخياأنءةلنىيمكلدالصفاتهa.صليقةطرأما

هذ.تلخيصويمكل.ية41صفات؟ئتالموالا،مهورماتطقياتحديدا

والةدررةلادألهلمواباةوسيعار4وههصةبيرو!ديفتصرعلاقةإ!الناوبةقةالعلا

فىأمناءهـالبارزةأنعرضأنالاَنبناويجمل-.المأفورةاهـىالصفاتوسائر

يخ:للتارالا-لامنظرة

ا!تاريغالىالاسلامنظرلىالبارزةالعنامربعض

ف!ثانقمنيةالة-اأما،للظق4وءات،الخاضامن4!اتةاك5-ا

الإضاحف!ىلالغلقيةاالةوأءا.(1)ومثلههـبادئهوإفالمارويادتهالله4مهرة

اة!والظفر،توالمل!قاتاال!كلنالمحبوءءقوالتعهير،الهةاتءقم!ءن

نبا!ا4ثنا!ث"الغاوهذه.)2(اصفاتاوهذ.الطاقاتهذهخيلاهمبماةالنها

قعمالىلقولهالفردهوا،صاسولكن،جماءياإلي"ودظر،فردياا)هـكايئر

8فردأالقعامةيومتيةآو؟ثم،

بمكن،يخالتارلابغضعالقوافيئمنلمجمومةدابتاباسهناك-21

يشيروقد.بالمعلولالعكربطحوادثهوربط-بئ-يره4نضالوقتفىبواضطتما

معقباعلمديرها،بقةاداا،ممأ-والعنلاخبارامهرضفىذللثالىالةرأن

الله،سنة"بأنه

منشلا؟ألظلمالةرأنفىالموضرءى-بريرهلهالدولواخ!يارا،ممفدمار

أخذوعذلد5بأكمل!ادولاوبأسهاأءملإهلاكالإ،ىالانتقامأ-:اب

ةصدهصرا(65/ياتاتارا)،نيىبدوإلان!والاالجن-إقتوماد!تالىلهلةو(1)

عنههيروىفيماعاسابنرأى!و3!االممرفة12ز!دأو،ببالهرإممناءابا)ءبادة

2/الماك،لا!أ--نأجمولملةبوكمواباةا،وتخاقاتىاءوةنالىلترله)2(
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رإ!؟نوما،.)1(،يدشدأليمأءذهان،ظا،4وءىالفرىأخذاذارإلمث

)2(،ونمصل!وأها،ااطلمالةرىليهالمث

التار!خص!خفىتساهما)ىرر"الإنساالالا!نتائجالىالوصولنعمدوهنا

صتوىعلىهذا؟نوإذا.تماسأوحلولدونالإلمجةا)-:طرة)ثرافتحت

،ة"ارون:حالبأية-دلاة)ف.-بايختافلاا،مرفإن،قيالمدأو4الةر

وءبإناأمما!مءوصحا،القر6نءرضهاية/شر؟!اذجوءيرهمءونوفر،وهاعان

.الافىىنونا)قاأوا&نة)نفسقنفهذا،حصدوهمايةا21

وهو،تهوحدفيخا)تاريخذىlاوهو،صا4الإنونفىالقاهـونماإإذنت01اك)ن

4.حوادْتإ"ليووةكه،دراة4ءقيخألارةىا)جا-ث؟-عن،نة-4الوقتةى

ةظرفىيخياتارأ-بابهنرا-4يمكلدى111الدمارأو،يةالماد-4فالانت!

يبةىثم1؟ء4الا؟ساتناءهطلحا+!وؤىء-لماب*لملهيمكنو،الإ-لام

خبطةد!سال!-ايونأنأى.الإ!ء4ا):4أوالإ!ىا)ةانونكلهذلكوراء

ف!رةأوالملولفكرةإلىحا-4دونمضىلهوالتاريخ،تف!ملاءشواء

.الاتحاء

بمقوماتنايمدحعث،والرو!ىدى111تعاشالاةعلىتينمانة-4نونوالقا

الله4حكهست!عةالعراطلمة"ذلل!ءوراتأتك!،وف!ء!اتحليلهايمكن4موصوي

.110.ام؟4نوتاو

إ.تلقأالةدصض"بشأن،لل-لمم!ن1)ةرأن)ة:-4الذىايدرسهووهـذا

محلوماتمجرديهطيناأنيريدتاريخياكتاباليسالةرأن)ن.بقينالابأحوال

هذ.وأفقه،بأحرالهمنضبرأتأرادإنهةصصواأثخاصأوثموبءق

.ا!اضرة"!ناصإفىوالالمءماعت!اظللاوذلك،لاقيداىا4الثاقيئيناقواا

61الا-صاءفارن؟711ود25()201ءرد(1)
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ذكرها!الوارد.ا)-ابةنوا،مماثكأصياتااءتبارءتنعامالانبهدهناومق

اطاةهـوا،ستقبل.فىوأمماثخصباتنماذجالقر2نفى

نهةإ،4إيقرمالذىالإ!بهابىاندوري-مراريخهيصنعالإأسانوإذاكان

ةالزاو"-ذ.وصن،الله!خمقهىاىاتوءإ؟4طاتا-ذلاصاص!خفىإستسل

يرستطاعلا،ءباثرا6خرراد؟هناكولكن.ا،:اشرءيرالإ!ىالجانبيدرك

ا)بصرذووإلا،4ءرفيلاءح!تورءةىلهأ-واء-ظمفى4ألاة4هةتكبو4وعة

إكأهف.ااطسأوالروءى

ا)قاولياليهأياطجلاله-ل4فلا،ولالأياموالاءمللأفرادوإذاكان

ينتربامهما،هعيدلوأوءدهلوتحقهقا،نيمانهوتوا"باد!-ارتصاةي!ايمصفر

للبشر.-:4بالةوالليالىالايامهذهعواقب

يشيرالاولالو-4:و-ينعلىالةر6نفىيرد،أدتههـألإمالممطح"ذاان

هذا)ن.احياةطرالاوهماالمسةقبلإلىة-4شيراثافىوالوجه،الماضىإلىفي"

إلىمص-افا،أيام"اللفظبت!ل-يث،ا!ربىالا-ة.ممالفى؟ظيرلهطاحالمص

.أمربأبينوالمماركأ:ءطولةاوألههـاعشاتةعلليدل،العربأيام"العرب

الطسةنبو؟،لل!نتصربا)أ-قيواطيرا)صعادة؟بجاثدإلذبتصمنوهى

الةمالية.ووالإيجابيةالداطفترةر-خ!نهاأوالممم.حهزمللبالةسبةوالشقاء

الىيذهب،؟والنعمهـبالاففالاللاةفسرهقدفىالقرآالالص-*ممالأنغير

المصطلحهذافيهمايردالا!تينالآتصينسياقواممن.العروس-إجصاحبذلك

خاصة.فتراتفىصاس!/!ورةتصا:ق-ءكاوقانون،اتة14و-نةيثعر

!عىموأرسلناولةد5هكذا(هرقم)براهيماسورةفىو!،الاولىيةلآفا

ذلكفىإناللهبأيامكر!وذإنورأإلىإتالظل"نقوكلكأ-رجأتيأياق
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أدلامعليهسىهونابدأنإلىبشيربوضوحفمث.،ثكوردار!لايات

لةانون!طبيقاخسرواأوظفرواأ)ذينا)-ابقينبعواؤبقومهبذكربأنأصقد

للاضى.نافالإشارة.اد،ء

للذينهـقلةنمها،(41ر-م)فه-4الجاسورةفىوهى،نيةالثاالاَ"لةأما

الإشارةة.،يم-بون؟نوابماؤومالهجزىاللهيامألايرجونلاذيئينفرواآمنوا

يودونولالايرجونبأنهم!ؤلاهوصفحيث،لالستة"لإذنالايةهذهفى

يديهم.أما!بتعليالجزا+فييا-طون1)ى،الايامهذهياقواأن

زظرةياقواأناك-اسمقفيهاطلبا)ىالاعتباريةالةترةفهراطاضرأما

يدتحدءبدأشهارضولا.الحاةساهذايتص!ءىمالاماالىقارةوالحاتالى

المبدأخ،ماحوظإثكلالإ!ىنونالقا7نارفعهايظهرمعدودةتراتةأوايام

وبأنه،،صأنفىهوبوم،كلجلالهجلبأنهالقر2ن4علهةصالذىالإسلاى

الف!راتض"تختصأشرناأنسبقة؟.،اناسأبينتهاذاأ،ياميداول"

-4قيةالرا،ماملةتبا.و-جمث؟القمرأوكالر-4"مهيةصةاتأثر"قحاصبلون

؟،والنصرةييدواتأواطفظيةالرطعورةفىالصالحينبالمستقيمينالرحههة

يونطالةوفقبتمذاككل؟اإف-دفيلكحرفينوالقهرابطشوااله!بةتبدو

بت.الثاالإل!كا

صوفب4من4فائفعنايةا،!طلحهـ-ذاوجدأنلاجمبذلداجلمق

.4الإيىوا،حماهالصفاتصول4!يفيةكرةمْروة341جيث،الإسلام

والهمأةافي!تددتوأمفاتواا،سما+ؤشاطءقاخالرواأتلامممدبجترةدْ

عربىابنالىاكونوذىوالجنيدالآ-ترىلوء3ا)ترءذىاءمميممنراتداه

تهمقهمعلينجاهطوا!تالىالعلياءقعقدءى.ؤأقاشافطالجلالكربموعبد
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،ئبونصفا.عالاو،تيونذاهعليافقبلباموالاوالا!مماءوالمفاتالذأتفى

)1(اللهبأياموعالا.

وأصلمولالىذلكيؤدىأندون-أتاريخافىالإامىالافىلتضللظراو

-الإسلامفى1)تاريخ4ةلف!سأم!قنهةإ،ثالإلمونالقاْءتب4نظراو-،تحادا

منا)فصولىإث:اعبرضوأأن،ترء،ومنللعابرىاتاليةالنقدصكةاع!مالة*د

افي)نءى،أخرنبجاءقالصبرةمواطنالىالاةظاريوجهواوأن،نبجا

.،العبر5؟لدهكايهاخلدون

!فسكلنباب.جانبينبينالتاريخفىيميزخلدونابئفإنأخرى4جموءن

قواللاوا،خباروادنيىلاسااءنا4ءشاصء4)ع!مءوالصورىوءىلخاراأو

كلمفزىتعالوافىهـ!والذى،الاطىأوالداخلىنبوالجا،(رالحوادث

ولا،والم!نالزمانوبايئالتاريخبينداقيرإطخلدونأفيولكق.ا2(هـذا

للفاريخال!كللةالوحدةيرىو)نما،ءقدسءيرأومقدسعتاربينيفرق

ا!تجهواالإسلامفلآسفةأنمقبالرغمهـذا.4؟اقيقوانينوفقالمتدرج

سورةةيقتضىالهلمأنأرسطو-!م"نتوكا.لحاالتاريخعدءدمفىأرسطو

أنالتاريخحينعل،ا)ظواهرمق!وعةوأسبابكةطهيشرحطمحموجود

ءمينين.وم!نزمانقتهحا)ىالهرديةبالحوادثي!تم

نانالااابيلى؟كاموقارن36،201/بةسير!-شىاولاا)نقطةهذ.فىنصا!ا(1)

Stud.in.012؟ي!-ونوقارن،بىعرلابناشأناأياموكثاب،اجم!ءلا Isl. myst, p

يهاوأ،15بمدماو312عىو.ذءبابةوقيرفاطرالتصوف!ضاينا3دفاأهـاشن؟.آول35

0791.SubDactrine of Sahl... p

of.1470ظر1)2( His" pان!هKhaldun' sول"امطهـول"ةأ.
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خلدونابئافاسفةفىوءخنراها،ال!برة"نقطةعنالباحثغة!لوربما

نأطن4أْجةاكفيةتكون،ا)مامفالدبالخططربططوضرورة،اتار!4

،بالمعلولالملةتجا!ارببهضبعضهااطوادثارتباطأعلقعندماخالىونابق

وهذا،لد!4اخانت4ءقمنةصلر،لدنيوىاأوالمدفىاتاريخعلىيرعزنما؟نإ

)طلاقا.بم!يحلإس

الاععبارفىتأ-ذ،ريخانتفيرفىا-خماع!4يةأظرحقاظدونلابنان

بماوأخرىنةأوبايئقنبمايهناءقةطاةفللاو)كنه،)11اتدريجىاكطورفكرة

وصنمه.الله-:4"ىموضرعيةقرانينمقذلكوراء

؟؟نالما%ى.!وير)طدةعاولةفىجمدهأتىيبذلالمؤرخ؟نو)ذا

فىاخاياوالاَثارةقثاوالوللنصرصبتحليلهوذلك-اكانءيباقرأو،فعلا

ل*هد،تمكأوالضاصرهذه4صيؤخذماوات!لاص،دتيقاتحليلاوخارجيا

ذلل!،لفعلا،ؤرخكان)ذا-محيحاةطالماةىنفهم-ىجديدمن)12تركيبها

ودورها،الاأسانتاريخفىاطاحمة4الإيىوالليالىالايامهذ.ينفلألاعليهفإن

الخجاربأهميةهللمثجممطألا!سب.ء-ار.قوجيهو،تهذااكاريختثيىلن

ذاتما.-دفىالفردية

أن!طوجدواحيناكجاربهذهبضاسةثوابيينالغريخاتاركعابإن

منطقةمجرد)؟سللأديان-بئبالةالتاريخأنوالواقع.للأديانبةبالةأصاسية

؟221!المفد.ةضااقاكأن؟861/اصالين1اللاهءناءج!تالروزفارن)1(

.F.Rosenthal, Muslim Histiography,117 ff

اطاعىالةمل)قا-مءودالد!تورللاضاذا):عثوءناءجاطديثالمنماثظرأ)2(

.(اتاريخ!ىاانهجبا
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يداناكونهذلكإلىيهافأنب2ال؟و-دهـاالإجماع!4للتطورات

.الاطةء4أ!ك!زاتأولال!"شبات

الاريخ،طبيه"فىا-تجصاراالإزهانيمةسبزة-4لديناخلالاق2،ذوهكل

و)ذا.الهمعقةالباطنةتهشاوءؤلدفيا-وهرعنءأشهاشاميخالتارخلالومق

فى!اءو-ىتكنأوقوانينوجودعلالدالةنماذجهأوا)تاريخشلكانت

؟،الحوادث-داخفىلدين4الاسابهالمبادىثقيومانردالعاريخةفى،الدفي

.،عالمىحم"والعالمتاريخ5المشهورالالماقالةولذلاثالىثشير

وبعد

وحدةحيثمقالدياناتهذهبينا!فاقنقاطهناكأنرأيناةدكنافإذا

يةعفاوتحقق4سابوضممةإ!ىهدفوو-ودالخاقفكرةضوهفىالتاريخ

خلاف.نقاطأبفاوجدنادقد،ذلكغيرإلىلدخلصيناللهوولاية،!قهالله

الهظر4بوجميضلماا!قاطهذ.وأظهر.اكإريخزصورفىبؤفىيةجوهر

ظلإ!لام.اكجسديقطرءتريخ.اقوسم!اللهإدخولالخاصة4)إسهحه

ذلك.علىلاتواففانوا)؟ودية

علالةرأنبنزولالإلهيةالئمثرياتختاميعانفالإسلامأخرى4-مومن

أتهاءاإفىهالانداإاطاصى2الإالوءىنةطاعوا،وسلم4عاثاللهصلىكلدألي

ذلك.لى5لأتواةقان4إ-ثءثوا4وا)يهود.ا،رضعلياري304

طاقبه!الو-ىواْثا+،افىللء؟ل-ا،ة؟رهـذه!لإنقيلوقد

ل!ذهأننرىأئناءير.الدفيةا-فةأءامءث؟4بو-دا،عليبالرف!قالرسول

بحمرخالمؤدأنئلا)قاالرأىعلىنوافقولذأ!التاريخافىإ-كل4أيضاصلةئلإ-اأ

حقيقة-"تبرماداتفكرةبةأعذبلإعلانء!عءبررلديهلإسءؤرخاعونه
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عليها.لاخلافثقءقوثا4ةال!الفمائاتلديهتكونأنبشرط،مه!تنتيياعند

تإ-4ا)مارشوا)ن!واهدا،ؤيدةالشواهديننأنهوعلهيمكنهماإنكل

العاريخب".الوج!4مقجمانبكلدر-4أما؟4إكليذكرأنعليهثم،و-دت

ذلكيذكرأنفهليهءيركافعةأوكذبها!ممرةصدقعليالدلائلو-دإذا-ى

بنيةدظاهرةجهلتا)ىاطاصةالظروفءقال!شففىنءحوقد.نةأماإكل

معقولا.أمراممينة

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
Sal
New Stamp
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!لُلىُافَصلأ

سه4"ةoيقةال!ر

يرمتبر2-ا،رض"-ذهعلىالواتى4جافيمن-الدفيأنعرفناأنسبق

طوعتظلووسائمهأهدافهأن؟،ا!نسانيةللروح.شروحقىوأ!اضخم

يقفىوعن.وا،-لاقوالفنالسيا-4سأنذلكفىشأنها،4كأالداالملا!ة

تحقيقفىالدينء-ذااحنبرأو،تجيمةالحاصةالا-؟متصدرالملاءظاتهذه

طبحالدراسةمنالاونذا05ذلكتحقعيئفىتكرهأومثلهوتنفيذ،أهداة4

الذاتباكأإرهبالإزسان،فه"!-دأحعث،ال!لابالنضىبالطاجالنالبفى

.الإل!ىالوجودخالهلاقة!وضهوع"كاا)قه

بالوساثلبعرقى!اأنالدههذاشأنمنأن)انهجهذالمثلجمقونالمطويرى

؟.التنفهذحيزإلىدينهمقوماتإبرازأوتحفقفىالإ؟سانهاتبئا)كأالفعالة

وألطقوسعساوأته75هتط1الإنسانءايهايحصل1)ىالرو-4باكجماربيبصر.نا

هذا.،الدثىالنفسعلم"عملصكبلايتبر-نرى-كاوهذا.يخهدفيشعا

ءشرالتاسعرن؟القىءطلعئمرموقانام!وا-لتل،دهروافينماالذىمالط

ا)!عجاربتوج،إشمورا.كث!كتابهJamesج!"سو)بمالفأنمنذا،يليهوما

Varietiet،ييةالد of Reli !ious experience.

ضومهومنالدينأنصارمقحاراتر!يبالةىفدالحثمق.النوحبىءذا

مؤيدعلىي!ثرونقدالدرا-4؟ذهأخ!مظنواةقد،أنصارهأما.إلمواهعل

مثلأنزءموانقد،خمومهوأما.بديخهمالخاصلإيمانمأخروصندإضافى

مقالثقة-رعأنءتاستط)ذاجميعا-،الناشصالحافئتكونقدالدراسةهذه
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،صورهمنعورةأىفىالدفيأنإع!نالىيةالنهافىلتصل،الدينيةالشإة

هذهفىةدمنيجدولا،4فيصةالتيضاءروفرضا،عبرىخدعةالاليس

+الحياة

الموادوتحليلجمعتصءنتاىاالدر)سات!ذهمنهائلةثروةيهونتولقد

الصلةرظحوإ،"المقد-للنصوص-يرأخهوا،الا-تفتاءيقطرعنبهاالحاصة

ذه5ثلعليطهقوقد.13ستضدا)ىالرموزوبينللفردالنةسهةاطالاتبين

الدرا-4هذهؤتائجبأننلادعاهيمكللاو.يثةالحدا:،ثاوسا!لالدراسات

04ضخاءنبالرغمأ؟4فالو)فح.خصومهأوالدفيأءداء!اهماوةق؟نت

ا)كأ-دةالجها،!كاربرورضمقوبالرغم.4الدراسص"ذهفىا-تخدء،االمادة

.حلولمققدمتمماأ!ثرالمشكل"تءنأثارتالدر)سةهذهةإن،اليهاأدت

بمقدار،وتمقدهاادينيةااظاهـرةأ-شا!!4كيص-داالواصحمنبدال!د

برازبا،بالمثالذلكإ!احأردناو)ذا،ذاغاالنفسةنبالجواو-خقدتشابرك

إلىنشيرأنفيكلة،الدرا-4هذهءفلقواجههاا)ىاتالم!وألوانءنلون

طبيته-ثمنالإنساندراتبهاونهئ.منم-كانقاطءتواحدةنقطة

Personalitلأعناءسا)شخمبواتخلاصاكةسعافبم!نوبةالص!فق.ينعةالد

معرفة!ق.الطبيعيةالظروفمعالثقاو4الظروفتش!بكباعتبار،اوومةفى

-تلقا..وماتعالهمايظهراطفلا؟لانالطةلء*رهـ4ءش!تهايحللاأبداقأالطور

لاط"ليعةممفلااعتبارهعكيتحضرصلمءقاناسابهضدراسةالمش!4يحللا؟

طعب4تكوننا)نسانهءقكويخرجلاالمعحفرغيرذ4لا،بساطتهافىالإأسانية

--تطبهقاوفكرا-يقالدظاء4يهةبرالةالبوفى.صءيخةزقاليدوخاصةلعادأت

تماما،ئبة"إدازهئلاكأضرهم?%-ر--z4أن؟.طبي!ياوليعىعياصناظاما

هاثلة.درجةما!أتا!4فهتةاريتاذىاا)رر!رمذافىخصرصا



-12لا-

مراصلهافىالعامةالنفصيةالدراساتأنمقبالرغمانهننسىألابناويجدر

أ!حمتديثةاءالدرا--اتفإن،ىا)دانالإفمعلتجاهلكايتالاولى

يته.حيوعلقاطعهدلالةيدل،مماالإنساقالمهلفىىالدنبالجابأهميةتترف

معينه،ئصذاتخصات-يريقالددرا-4فى4النفسههةالطرأنفىجدالولا

المبالنةيننىلاالتىددة)2قيهتمالهاأن،؟إهمالهاب:ةىلاخاصةوأهمية

قديرما.فى

كدين:درا.ةدالنفسيةالطريقةخصا؟ص

-:اطصائص"ذهمن

.4فيالإنسانبالجواعلىالإءسار-ا

يةا)سارالمعتقداتمع-عاديةغيبىممما؟نت.-المادةشابط-2

فىطبعحعنا4يذوءيرالدينيةالدنباطواوتوصدربط4بض،ء4الطوالمزاولات

-:يلىماتأكيدإلىاكة-قييقةالعار"ذهوفل.ا)سامةيةالإةها

برسظرا)ث؟هذا-شوأن،البشربينيةواطوهراث:14،سا-!يةاأوجه-ا

الختلفة.واتطبشاتالعقائد

.لةردكسبةباالمققدأولطضىتعةالذاالضمة-2

دإفاغيرهوبماالارتاطالىدصتهواثبا؟تتأئيرهجمالفىالدبئاتجاه-3

الخحدإد.وجهعلى

اهـامةثلالمساتبدوحيث،:ىالدالنضىالجانب4أهمهفىجدالولا

فجرفىا)شبابدور،والاطفالأ:دائييناعقلب4َ،ونمو.بالعقلاتمعلقة

8!ةاتياالد ly Stagesفىامقلاتأ!ر،شعورالمم1،يأ"4الداكجاربذوع،!ك

بالدين،رءلاة!تهاالشاذة-يةالنفالحالات،والإيمانالنف!ىالعلاح،الجع

ية.الحيوثلا،-اءقوغيرهاالديئأ)هاصةأ:ةسيةاا،ءوالعلاقة
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الفحوصأدتتصذ4وا-*ظواتاكفسيةالدراساتء!طتلةد

مكوئة،-وجدا)ثمورأوالوءكاوراءصتوياتاكآشافإلىوالمناقثسات

اأحدغا)قالإةارةمقدارإلى-يهسو)بمأشارواةد.للإة-انالباقىلايرسب

علايشعررصوراءةكانكنذا7يثالحدأنمع،الدارسينبينإلاكآبثمافءذا

-Subفقطالياطن conscious.إلىوا،شيرةالمصاحبةالظواهر-يصيصفو

وأ(ؤ"ءهداأوءكالواحةل)اطقل5ورا،كهـنا-ديو"لفةوأ؟داذا5

ضارجتقعا)ىا،شاعرأوروالاف!،ا)تذكراتءتبرسء4،الوءىوراء

مق4وايحقائق-ذلكرغم-!"!دأنءبوا)ى،4!هالاساسىا)ثمور

)1(،لاصزماىءإءلاماتو-ودماعن-ررانأنعلوقادرة،امانوع

إليهاأثاروا)ى،أكفسطاهءلن!اكأدثوالعناءهـا)ىالمةاطقءذهأنعلى

واولء،الروحيينءالزعاب!ضفياعنهاوضودثكةشة!ااقد،جيهسوليم

.النةسءعالاترايااتتخا3بء؟ارا؟تكاوإن،ينيينا)د

ا)بقاحهـذهمفلاكةشافأنالىمثلاال!رإ!ينالبها-كعينإ،ضأشارو-د

واليرلينتزأمثالأبدىعلتمؤدالإ؟-اييةالنةسفى(أ-مبيرا"ذاص!ح)ن)

،طل!طتالمصإءضخيرواإنماثين21-دالةسءعولوأن،!املتونوليام

مقا)وا-حاليدان!ذاالختلفةاصقالمناءلاقاتالت!دي!تُفىإمضوأحدثوا

.)2((راللاصمعوأو)طنا):احورا)ث

القرنمنتصفكلنذالكشفمذاإلىسبقواقدالا-لاامصوفيةأنوالواقع

؟ءقرونسبعةءلىينيد؟هؤلاهقيلىأى(الميلادىالتاسع)41-رىالثايث

(12)233..ed)3091 Varieties of Religious experience,)p
J.)2!اظر، .L .M Intyre, Enc، .c of Relig. and Ethics, art،

,ub- consciousness/
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دالحدوفيير!طوزالنالإففىالمبدأا!ءقالإ-لام4عوفييثحدأت،لي

اك!شافات-وقليهإنهإل.لا،!روباأفىالديذيىنلاءء"بخدهارةت"ى

العشرين.الهرنهـطلعفىالةسءلمما"

أ-كر!بباتتعاقة؟،ا)ممثهـينالقرنمطلعفىالنفسءلما)فحصل!االمعرفة)ن

وأإظالةاطقاتذصدأ-،االذىالاقيا.ءذافىنم!قد،للإ؟محمانالباطق

التةبيهدحدءند،يدهـؤرو!،ح!اوؤد.ءىلواأبجاالعقلىأوفىاطاْب4الغامت

1)فرصة4نبالإنساأ)ةةسفى-دأالمهلهذارححلمو)!"،اللاثءور"خطررةإلى

عرضه،فى4ءرْنأسهمتيونجقيذهبدهجماهثم،والة-صللدراسة4ال!في

مختلفينحمقينعلىتعرفكا،4الخافىنشاطهوأو-4،ومثلهءظاهرهيدوتحد

veةious،ل!لىاوألجهىاسُموراللا،حمقهماأوسى،للمجاا1هذقئ unconscةCollect

.4النصالدراساتفىجديدافتحاهذاوعد

برى.41الث!الثا)قرنفى4الإسلاءا)!وفية))ف!صشبهبا-"قراءولكننا

-لمحدهوناء!ؤلا4صةو-؟،?ىارالاثوروا5أء:دأنصبه!د(لادىلياسع)التا

تشيرصةظيةءرألةاظا4ءليأطإقواوةد،إم!ليناهؤلاءلدىتلاكا،ضامكةشفأ

وأ،الةب!كا:54ثلا4علإطاقوافأ.أءينقية-أدوصفأهعةصوو،4أل

،جم!ورالاخ!هـ"الفظابهوتركادو.،جماfellبمورر5أو،ا)ةإبيداه-و"

وصفوةلى.كلىأو6تبم.Collectiveالاوروب!4،للكله،تمامامطابقاَ

كثيراأافىبهذا(م866-189هـ2831-302)الآ-ترىاللهعبدسهلْبن

سلطانتحتيقعلا4أأاصفاتاهذهمنلخ!4ماأ!وهن.الهوفىيثهحدث

ا)صف4وأن،ممالمقا--دودهته-لمملا؟4وأ،ا،-وال"ت!حالالةرد

ي!دىبينا)بدوقوفءوضع،أنههولهالو-:-دةالإي!طور4



.ثفاهـثم-

.)11،الله

المسدين،ا!وفيةأقوالبين4اطاصالشبماأو-4استيفاءموضعهناوليماس

لكفك-الإنسادفىلهاماألمهدااهحبئ.إزاثين21-دفاتكةثاانهبأءى!دوما

ثناقىاإلىا)ورودةففيلةتملمأن1،3احنر،-الصوفعةننادراسافى6خرموضع

--دتهاا)ىعناءهـ61لاصالةءاقكئيراأنلن!داتهصبأومخيزدون،ة"باشر

الىال!ودةأنكأير.قالهرأ)ثراثlamفىفعلاءو-ودة،السابقةالدرا-ات

!أمنذلككانبماور،ضاعة4تإودإ4لفووعماءةمقدرة-نماصبا)شاث

ءناكأنهـلا-ظةخ.أ1691إنو"!شرح؟أ108كام،/13-فير:ظرا(11

بةيتبرةهـ،3)لاصموفاطاسفهحالواؤ:فاه،اكةبة،المبادىلهذهخاعآظاما!هـولو-يخ

اطة!ة:ءت.ط02عبنصبنضعاكأوا،الإلاىلالو-ودعلاؤةساسأأنفشض1)كأ((لدينية

ندثاوالأخيرةقيلالايةا)صورىاؤهـن).3ِ!!نيةنسا،ل!(،بالنفىالآلاق"تباطاش

علىصنهأبرةكيعفلمأو،اطثنهأ!3تلمين-ق،أنة-3فى،الأفاثقاَ؟بناشيهمءَ

.،%3-د.ثى

نء15رواائااقسىاغضوتق!يراَإ.دأاذا!الىالمصرىاخوناذوثارأولفدْ

خاطأنهينا)قا-ويةااربهقيفىابىطاىابزيدوأةز!ابصورةابهااولير.الائحين

ون!د.واضرأفهروعتهفىالإدأءدارأىقدكانأنهفالوازع؟اللةويخاقسهكقزيها

منفرأيتصيرقفىصرىهـانح!سباهدفياططمةبقاتالتطفىلذالمثتوض!حأ

لأحدمماثلةظاءهـةلى؟'أةادرا!ديشرحو.وثاقنهفىخلافبميرءلى،ثىءعخدهل!س

يذءفىحهـذيراءناكأنغير.نيةتاالاانفىافىابدأاءتابوجردد3ثتا5رص،تلا.يذه

يملإت-"نجيوداصأوخصرالمحدئينا)خة-!ءعالاأناؤعفالوبهالةثا-ةيقةز.أمةمدد3"توص

ضابى-ضهوالو-ىيةلموصوأكار!و!رزا،الدتفةثقاطةاءصد،-!ر21!ى:موراللاهذاأنإلى

علا.ظروجهةو.يخاالاصلاميةإظراو-!ةإيناخاطين!كىفلاو)ذنبمأيخةا)ةس؟الإناعن

بروظصتاقىفىووظيافتهأميتهيدر3ونو،هـألااصدونالإصلامة؟ةصو.افىدثينالىةس

.اطارجمنوالاهامالو-ىاطا-:+ةاو-سن6.لالزادوإمدادءاالدبذيةالميثاعر



أ-3أحت

ولة.لمحااءقد!ازفياالهاء!ينءقعشيراتصرفأ)كأ،سبابا

للديئ،صميةالن!الدراسات5-ذهأنماطءننمطأنههـضانينايجملوالاَن

وفيلسرفا،كبيرآنفسياَئداَراباصةإرهنة-4مصى-5و)يمعلىنااخعياروقعوتد

بالنةخمافكرةصدقربطيتما)بخهخاصبمه:ى)ا)!رجماْيخةءنبالدفاعاشتهر

.،ء-لاقافى04ا،ةةهبءذأصولإحدى!وهذه،(ءنهاينتجالذى

،يتا)ءبرأو،،فى،داا1،.،ج5نهبأالةسفىَءلمجهءسءن!جيوصف؟

ب!!اقصدناأ--اإل،4إلم!ماهاهـ4اك-ص،ئمأداي!ىلا،هنااكجربةولفظ

عليكذ)ك-ثءستتمدو.experimentلاexperience"اط-برة"

فىبوظا!ة-4المة-لقيام4فيعلإدراكاطنا)"إلىالةظرأى،الاسفطان"

غمر،"طاْاستنبافى!بيراثرأالثفخ!-4جيمس4إ)!--ركانوةد.بة)كجر

بل،حدأوامضىالوصفبمذاصى-ممقلمبماور،واة"ى5؟"أعلىإصراره

تماما.نحتلفة-انعدة

ينللدء!يهسوليمدراسة

11)الدراسة.ع!ئجنتاو

ةابفىقار!اواَ،ينيةالدبةالت!ص"ووصفتعدلأنجعهسيرى

يد103لالسببهما،الإ-!ماءىادخوىوعلىالفرد!اد:وىعلىا،إخ!قية

وأ،(ء"\ععظ-اهـرةأى)-4ذاحدفىالدبئء"برقهحةقي"044مهرإلىللوصول

5-وكاالدينفينأنيديرجهمسأنذا5وء"ى.ا،ديان"نءصيندينبقهء4

وممل.يمهلول!الىعذ)كوءتر!ا،لها،هتتقينشهورأمماقفىمثلا،الحياةفى

لمما--.يىإلىمة-وبةالفعا!!دافىالواردةاخصوسامنكثيرفىاعهتمدنالمد()0

والمضهن،(الديزتةا)خ!ر.لة-ة!ع،بهيهاهـنالمقت!سيرا)!هالجزءلى-ذاكءيرءلىتنص

.642-602!ىا-،الحثريئالفرنفةة،"ةاب3

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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فى"لدينا4يل!ةالذىافىيىى!دورااطلالةا)مفمورأعاقفىْورالال!هذاإن

اك-اريخية،ومصادرهأصرلهفىالديئتتبعمنخير،الافرادحياهترجيه

ازدرائها،ثم،ءنمقة4ربصوقضايا،مجردةذهف،اطاراتفىو-!رها

منيينالمادءنكئيرزعمفى،اله،-لةللْادلةبهضماصودلعدم،ورففعا

.ءعلارءاطبأ

وفى،يةللةا02ء"إلشخصيةيانيةإدأاك-ر،4اءتهارفىاطقلجهيسكانو)ذا

فإن،يئىالداب-الفىذأذاي!ةإب!م!ارب4طاصائقاالوه!إيلسورةةاء+ةار

ءقا-خماصجعا،حيث،ءالديننطاقوح!سضىق4بأْالقول"قفي*نالاذ)ك

المنا-:اتن5كأيرفىأوض!ناأن-بقؤدأنهخ!ماحدالىالةردىصالةءلم

ته5يدو-تز،بأسهاةابا"سمهللدينا؟بجوا،تق!خالذىئلاواالمدى

،شى.كلقبلئةسعالم-صىأنببد.درا-4منيلىة؟اتضاصاالفكرة

."تخصصأنبمه-دلاهخماء4ء!وبفلا

الدينية:للعياةالمميزةا!صائص

إبم-الهايم!نوخصائصئدعصاعل،!مس،نظرفىيذ4الدالحياةكأتوى

ف؟لج!:-

روحية،أكثرعون?نجز،وس21ا،رقأا)هاهذأأنإالةول:اولأ.

.4الرثدبأهميتهالحالمذا5-ءدءمنه

موالاصىأممونامذاخالمة-يمء4الهلازةو-لك،ق!الالاهذا:ثانيا

.هـ4ةلحقبايقناءا

الإنسانبينالمتبادلة(النة-ية)4إباط:اانص!تأو،الصلاةإن:ثالثا

jJJ?ءالابصبر-نانوةاأو،إ!!ارو-ا؟.تءسو)-ا،ءلاكا:ن1هذا

نفيةلارا;.T;.!د(4وحهالر4ؤاا)!ا-نجيضحىثة-لالهحةيقةالههـلبمماها
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.Phenomenalالظواهرعا!أراد-وس،العالم!ذا4ومادتا

!تايأ-ذو.وهـ:-،عاء4اط؟ةإلىبضافالذىاك-ددأك"هـس:بعارا

،!د!يا"4الاتة!وروإما،والإجابفى-داالو-انلاهاصه:رة)ماا)تصمءس

لة.ولبمااو

يرفرفالذىءا!ادىالمزاجتحةقءع،جاةوالتالاهنإا)خاكل"الثقة:خاس!ا

-:!4.رحمةصورةفىفيبالآخر4لا"لاؤسبةبالةيىدووالذى،ا)-لآم4ءلكل

ئقثابالو4برفUlالتاصرفاح!ءلىيقدمحينيهأالى،-هـس،يشيرو

كأير.أنمنواثقوهو،ثا:قالوهـذهإة!راءةالانةهالفىءارقانةسهيج!د

لاضحفةتلادهشنههـأ،-.مس"!ترفو.ءةالفرا؟برد4ء.إشسيتأ

فىا،ص.:4الانفه-الةوةيرجع4و)حت،الو"ا"!"صذهءثلتحويهااكى4أ)ماطفه

فىيفوىاكى"ا)شض!هيات.ق!ابهاأصأنوهى:اطقهقةذه.الىالنصوص

ال!تعرفبغية،مأ"ة-2أغوارب!ر،نالغالبفىلانهمالت!ر،هذا،1()نتاج!ا

ءنةدرأكبرعلىأطصوليديرالذىا):إحثءلو-بو)ذا؟12أ!إةأبعدعل

اطبراه.مهـ4خالوافىءصىلاكى،ا)-برصه!ياتءذهإلىهـلمتب4أن،المعلومات

الا!يوهمنيخرلكةذ؟ا،ط-واريءرأوواذاثهـا؟مهما،يناك!مص

لل!ادء!بن.

!كاخهإلى،ا،فذاذهـؤلاء4إفيبرماضمأنذلكبه-الباحثءلىثم

وحياداستة-لإلفى4الخالصالنتابْمالىعلأنذالمثإمدبمكنهصت4وت!ارو

،برةاطءنتهةيمرخءا"طتتلأءم4طالنه!ذهفى،هـ-ءسأنأى.قامين

ويخا(ن!باءوأر-إ!.ت)الديا.لا!أصمحابةينتةرقلا!15س--أند!و(1)

المو-ىبرlة"هـ!لاه)؟تاجستيئقيالالنحوص!أنيقعاعو3ؤولذأ،ذاع11منللضحهين

زممه.قم!ن
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ذهب5وهوة4اكفءذهببذالمىيةفى،!اوأ،لمالمذةأقاسؤىح!وج!لمها

حارا.دفاعا،س-ءه"عنهداع

ولذاوجبالدفي،علىذلكت!يق.تخفيماشاكليس4أأيرىو.و

طة!اعا!جاوزأ)ىأوامتازة1ا)ثمضمياتذه5ءنا!يفدةائقأاالوب*ببرأن

موئقةبصررةالديئأصاركأخلانها،ل!،باأهميةذاتالعادةصحلةالىوص4

.وعية-4

:الأطبا!منالمادييناَراءينقدجيمس

كأليرةنصوصعلينالدةلظاهرانفقيادراسا!،فىإمتد-"سلماكان

يوند111ولماكانهؤلاه،هلهاوأويسينقدءونبياأمن-بيرة4يذدلشخصهات

4Ng(بههصا11ضلاصا)ا)*صأبإلماا)شضم!ات"ذهمونب5االاطبمن 8 osis'

،وأن!ؤلاهعليردأنا)ضرورىمفرأىنهفإ،)1(يفوالتخر4وبالهلوس

لخطأ.امناط"يوضح

بعف!الشخصياتعلقدتضمايربأ؟4ا"تايمافىقيكأصلهؤلاهجيمسنةد)ن

أنهلاحظ4ولكة،ا)مصابإلىذتهىإىاالاءراضبرضةالىتازالدينية

نما)يل،اةفعواالةيمةيمةعدظاهرةفيالدون3اصتداطالمادتونءؤلاءيرتد(1)

يونالمادءؤلا.وتففل.Psyhopathologyارضىاالنةسعامدراستهااتو.ءيى،!ارة

يتصلوما،ثةاطداففيةالدراصاتنضل-كلاماواضحةإ؟ناأسب!ت!-:ةثحةاعن

(3،5س9-ء،لهأبموعة)!!ن"ولهةا)نةس:"كاخازىأجووض!4أما"والآنكخاممأ

نها)،بلالفا!رأوااطاثأواهـىاللاتأوول3اب43اضءوتد؟نالأا":اتءدممن

.ومعالإ!امأوالى-ىأطالاستهةاورىضربهف،اةرتدةاأ،صا!دة!تهفىتةدق

يدةتجر!ألةةىا:حثاةىتماما-دوا!اةلةةل،الو-ى.يعة.-ولاب!ثاوسانل!ر

الفمأظماءا5-ؤلاءاكأ؟عاشهااإ!شةااكظمةةأ-وااطياة--ؤإنتماما)إتة!اط!دآ+

المزاعم.ءد.علىتماماحاممرد
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لها،اصايتبرو.ذاخ!طفىقهء4!ا،ت،لاهؤ40إ-بريضةلألار،ب

.اشي!"اإملإ،االموضوقيصريحةنحا)فة،!هصابىأصلمهاهـدعوى

(اذ،فإاءؤلاءربقياأى)لكذفإة!ا)*أنا)جيمسةولو

درتريها*صد؟م-لاْوا،ةةا!إيها!لآراايقدروزالذينؤلاء5منل!نا

ة-ورةإلىذلم!من-ءمسويخلص.ذات!طوالَاراهللأؤوالخاصتقييم

ءصدرها،عقاكظرةصرف،لصا!!اد4لدا4اال.!مر4كأقةلذىا1)شفع4ملاظ

.طورسامفىذل!كيمنو)ن،4المنفه"،ذهبجيهسوفاءبو!وحنرىوهنا

أ)شخصياتهذهعلى،ا)مصابهإظوررأءراضصءسسلمكيفندرىولا

تجاربهممفأو،دياناخمم"ناك-ص!لالنةحإم!نإتسليمهخ،الممتازة

للتمعأو!ردهإ؟جاء:3لعصابباءصابإفانصحميروكهف،الد؟ية

بتدلقدالذى،الن!علم-طاولودءنه؟واينجاةا)-مادةفىأءلايهليىذ

وجودعدمخ،ا)شكليةا،عراضمقب!4ء"صايصور4نةبئاتمصهوعل

.ا،!مو؟اتذه5تشابهتو!حأيدةة،نات

،واة!ت!رالو-ىفكرةتاما)همالاأهملقدجهيرةإنذالمثالىبالإضافةو

ساشبينءقءفضل،؟ختيارالذاقا،وقفءقالديقب!ريرعلى--نرى-؟

يشةلأن،وكفيدوفنةسلهكهالمفا؟ن،"بسوإنصافا.الاختيارات

ناتيالدافىوفوصا،ادمماعأوالنةلأواكاريخإتيروشثقبكلقاكثيرانةسط

.المقد-ةاعتبفيهاتعددتاىأالكثيرة

االديرن:تخاف.عرةءلرد.

يمثلةوصوىكلذهبلدينابأنتنادىشا"كةةممرةهةاكأن-ءهـسمج!

المراحل.ءقيدلهدبانضماوةاؤحها،4الب!ثرخا؟وزيةفكرعصحلة

الا!طماع5علم-اءلالاوم4لتايإالادءاهذ!5علرده،جبس،يدأو
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ء-ذ..وة!اردهنفت-بأثم،مالاآ12ذا5ء:لءوا-2-فىلت!مير!لدتىا

!لدينية.الحعاةعليهتدورالدلىبالمحورالخاصةالهاء4ا!قية،

به.اتاميالمعينومصير.الفردمصلعةهـ-والم!ورهـ-ذاأنحميصربرى،

وأ،د4الاناأو4تالإاسايةالفردتاريخءنفالدفصل"بأنهيفالديهفو

نأأصحبحافن،هصوماأمIlدؤهذاإذا؟نمابىرىولاْ.egotismا،ثرة

جموعة!ابئ،حالإسولكن،4و-لاصوفي-ا-4وصلا-4بالفردتهقينالد

خاص،تشرياتهناكألإ-ت؟الافرادبينتربطوشي!4الدينألإس،أفراد

لادين،وا،نافىالفردىالطابععلىتدليلهفىجيهسزةابعدعناول!ن؟بابرتح

تماما.موقفهلناثفبين!قا

سواهالناسةيهااءتقدإقا4-4الاَأن4"فرد"-ذهعلىدلل-يهسإن

لدعواتاأو،يةالفرداتءكدابافتهشأنهـافىجمبماتتةق،ثقفينأوكلجانواكا

،"أةرديةا4هـالشخصئ!اقفىاشهرنة-"قالدا)تةبمير)ن-ى؟الخاص4

-يصسإصتطردو.8جيهس"ءمزفىإتة؟ا-ةءقةو-لك،مصطإحا-2ا-تعملا

وأ.-الإلهأن!خااتمدالر-لحؤبرك،اطاةسإه!س1اهـتفى-قاإ؟":قائلا

وأاطاصةته51!اءاعلىبناءلا"إ--*يبويقا/لمهأو،بهقيصل-)!ىماهو

.إ"!قما

يمكفلاذاقموقفيناكدءوقفأنلا!جصءسأنذلاثو-ى

ا)نقط4"ذهعلتعليقناوسصنؤ-ل،الصلميدهيؤأنلا؟-ءنأو،ء"لاكأ4الد!اع

و-!ةلانها،للإلاإتصوراهذافى-،سظرو-42ءرضإ؟ل!تتفرغ-ى

افسير.أوإيئحأويل!ددونهى؟أخذتإذا،4للغاخطيرةْلجر

لانه؟ا)شخصهنالنظر4وجما-!بعادالىانت!ىالملمأنرذكجبس)ن

؟!4ءقةأنيم!نغرضأىالىظردوننب4ؤواوتص!ل،عناصره2!خ

الإفانةقلقتسببكانت)ذابماعابىهغير(ته!فاومكةنظزباة4الهلملشكل
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.(1)هيرءصءلثر-ؤنتكا)ذاماأو

!ابهءقالإفانتسقطالحمإن:تةولأنيريدجيهسأنذلكمهىو

اظواهرافىهاءن!ورْ-يرهلهءوصوءاالإنسانكاكاإذاإلا،له4إيأولاجتماما

الطبيمية.

وتمص4،(اللاميس)الهالمتدين-وازءقلرءمباأ؟4جىءسيذكرو

مؤمنابالنهموحدأوجوازكو؟4،اطاصةحيما-4وفى،4فراخأوقاتفىبالدين

قمث!نهدالسماء)ن40ذابفه"!للعلمتقال-ينولىقدالو-تأتإلا،الإيمان-إم

اللاهوتأنجيهسيبينثم،صنض"!دخ.صمهدالكونو)ن،اللهد؟-

naturalالما.يهى theologyكاتالذى(الإ-لامفىالكلململموازى11ز

كانحث،أشىكمثىءالآنيهمماءسظصفىيبدوقنم!موا،ع!لافيرةى

الش!صية.راضشاانحلأ-ءل!الطبيعةدا!شياءبر3اصاعوكلديصورا!له

:يقولثم،العلمىالتطورءحلايئناصب4أبأا)كصوراهذعل-مسيماقو

لوائنن*يكودْأنب2،لماله4ةمترفأو،عل!4-يرفالذىالإله)نه

النقطةهـذهجيهسوصضم."اءىمابالةوليسباءطةت،جاملاله:ق!عامة

.الافرادأ-لمقتها5وإجراتهتهسفاالإلهي!هلأن4برفص

،وحْيرءاابثحويةا!!رحكأدوصصءلةبمونؤدنهأبببا+3االىا)نعْدوجهلةدا!)

يةيمأننهشأمنليساملمالأن،ازدراء.أوا)ممبركلايبرشاال!رمتا5أننرىو)حكنا

كيفصةالىشيرقدنهإ.اليهاا)-وملتيم!ائااياتإةاعلقيةأوا؟و!ريةالقبمةفررأو

سنة-ا"ا-4اهذهنتكاما)ذالاتضباركافيا-اصاألاتفحو)-ءظ،اياتالةمنيةظتحقبق

،اط.بةاللاكتشاقاتالمماخاهـؤلاءعندأ-يراح!بهى-المسألة)ت.ذاتهاحدفىسر.،أو

ظرا).معاوللضبرلالحرعاطةبمنم!؟وى

.Dagobert..D Runes, The philosophy of Science)) pp. 911 ff

(ht02:Cent.لنط"أ
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الالهى:للتصورجيمسنقدعلتعبقنا

.جبسأوردهماكل)ب!!نقطتينعلىثشكزتهلميقنا)ن

ية.الؤداتءللتدالهلإا4إاةجاا-دبهإد:لاأو

.الاسة:هادهذاؤيدا)ملىإوقفأ:نبأثا

ةردةردإكلاللهخمام51باتحمالةالخاص4وهىا!ولىبالن!ةذصلزجماأما

قياسو351الحممذاإىأساسأىعلىندرىفلا،تهلنداءاتابد4وأناسامن

ةالةياسإذن؟حدواوؤتقىع؟يرةرغ!ات-لية--ولخلاالذىالإ؟-انعل

.04د41ود-4ددوا4لخدوقمافوق4تىموالالرهث"،ن،عالابا

النوعمقوهو4قيتت!-ونوكيف؟الإ،نظرفىالفردقهمةتفاهةأهو

؟ش!تورش!جم!ربعلي4ادحماوتالدياناتأءهـتالذى

إ4؟التنزلاذاخرقايتبرهبشىءت-لمأنتأبىالذىالمنزها)!قلموقفو51

ويت،والأ؟يرعليةإةاأفىالصفاتأخصاللهءقذةىإةهاق؟تنزةأو)ذن

ن)؟،الإ!ىلدستوى!لحأنأنهشمنلإسب:ا5ءحياراليمابقالعقليفخم

القواعدالإلهيرسمأنمنإدلا،عايهاصيرللإلهرسمقواعدمحاولةيهاوىذلك

رأ-الدينالبيناة،ى4الإ)إ-!توىؤوقفىالإنسا)هـتوىنضحوإذلك،للناس

اللهوبينوبية،الداءىكةردعوةلدالإلها-!ماعالهقلمجهلوكيف.ءقبعلي

أحال)ذاالاأى،بنةصمأنط4مةثث!اأراد)ذاالاقنفصملاا)قاالصلاقةلماث

وتأ11ألا؟أءدماإلىالفرد

-ءثمنبالربو!4خاصةعلة-لل!-لمقالمامةالقاعدةبحم-لكلنحلوقإن

يدءكافكيف،متميزايا)4أءرأءس-ا-4!ون-ثوء!شا"تهالصفاأشأنهس

أشبههرا)ذى-اطبه!ىااططءذا!لالالا-صال)هـ؟ناصقيمادأوا-خحالة

"باليولتنافىالم!ل!باور
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دةاكاوا،الاديانفىالمأثورةقUاطبف!رةالحهايماعلء:ىهذاإنمالدد

أناالإسلاميةالفظروج!4ءنذلكعلىورد؟ا.المادةبقدمالقا.لالرأىذا-ضها

ءقوالحركة،الحركةمةياسالز.ق،لانالزءقةممرةؤوقا،لوفيأننعتة+د

!قالقر7نفىيتدمللمالقدملفظأننرى4فمضصثبصفة-أتعا،؟اللهصفع

إما،القر2نفىورد4أْيبوالضرزءنيا؟مهفيحملمًمادالانه،اللهالىبامأسو

وأ،ال!!ديمال!لال)4تاف)شىهوصةاوإما،مرذولهلمثىوص!فا

.(القديمالعرجرن

ت!ثصوالا"إدبالا.زليتصلة؟القرأنإل12أشارا)ىوصافوالاْ

فىالاَخروهو،اععبارإكلا،ول-وفم5اءتارأىءق4وتقدصاللهءلال

اعتباربكلالباطنوهو،اءتباربكلالظاهـروهو،عتهاراإكلنة-4الوقت

اتحدثايد2ولا،ياسمةكلعلىتأبىالعايةتهذاأنامبارةابههـجذلكومكلى

في!هبل-العقلالقوانينض9يرفاماهـذافىوا؟حمط.شأ؟4=لذاتإلاء:4

ىأ-خاصأنافحو)ايمون،ا!ةلاستأشاروءاولة.4ا)!قلإادقواْئييدوقما

!طه،الإنسانكيانبتمثهل،الطب!ةالظواهروناخعلىئياجزيباتدرالمدرب

.الإجحافءن1)كثيرفيم،عاولة

وإزاء،)يىيصلءالأق!ىفىباكةاؤفات)يملفباالهقل؟طايبلا)ذ،

حهثمقلا،الإ)!يةالطبيعةحهثمنإليهمللامايهذبأنلهإسةا،ذلاث

وجدأنه،جيهسنظروج!4عرضإتمامبهدو-شى.4الإلههاءضيقةثبوت

دؤ--س؟نوإن،الدفيمجالفىخأننأضى4طاوإ-ت،ل!نتاصألا

ءث!طةفىمن!!ابدأ1)ىالنقما-4طورأ؟4لواءخىفقبعنولم،ءاماأ-فق

العقل.)*!!ةء،ناتكافيةهناكليماستبأنهسلمحيث،الاعتصاد
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ا)صور"ذاثليحهللذىاالهلمىبا،وؤفصةلخااوه!:الثاةيةكنطةأما

،فردةركأاتإلهلا،عاء4قواْكينالالإلهيم:نبأ/ن"قفىوالذى،الإفىى

إلىيخاصثم،الاشة-اراتببهضيه-دأاْلذىاشدهه-ذاايخ!ظنا

.المامالاستنباط

عارةبذلكبو-كا؟-بهإقصودأ)لف3العدىبالموقفالمقصودما

.4ا)شضصالنظروج!ات-تبهدالذىإوصوءكااالموؤف،-"ءس"

أيقة4؟إوضوءىاالموؤفهذأقيفالذىءق:خر2سهؤاليتلووهنا

الإ؟-انا3يقفهأم3الإله

ا)ظاهرةيدرسالذىأهطلم1ءوضعفىالإلهخفيص:ا!ولالفرضاأم

)بم-هـ!العالمأنبهالمسلموهق.لماكأحهإىانينال!وابفير4إفهءددكوصوع

كلمقمتخلصاا،قلعلأو-الظاهرةءنتماماجماهـلامجثهيهدأ-(اللام

ألال!هلقالخا-الإلهةفف!ل.)1(عاونتابهقيارأفدوإلا،بقةالسارهأف!/-

خلق،منت*لمألا،3خ!ة--4ءنالموقفهـذأ-خلقبماعالاالمحىثطإصورا

،111اكيرالاطيفوهو

فهل،تةصلالاجملةلاخاثاللهنظرأنا،لهقبأنوسلناناتبهاوزإذا-ق

نأوي!اوليحللهاأنهأم،أماء-"ا)ىالظواهرساشءقالعالمبقف!ذلك

نةسفىمتناقضينءف-طسينأنْولثمجملوهل؟جزشات!اخصا!صيدرك

بالإكبارأب-دروأي!مماأ؟ا)تش-بب-اسثو!4،نزهءقياس:الوقت

واحدة4فىلحظالو-ودفىذرة)كلالإلهيةةالىعاثمولقى!ورأن:لى!اكقدو

الذىربنا5وهول!كذيىكودنوكصف؟)تةصيلاتباالجهلمعبالجلةطوقهاأم

.،هدىثمخاقهثىءكلأعماكا

قاء3ءردالدكى:ورالأ-تاذا):--وء:اءجاطدتثا:!اشاا-كتابءذافىاظر1()

.الشوضوو!عالملاطةنصل
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الثههوعلهوموضوع،7الهالمموؤففىالإ؟-ان!-مل:الثافىاالؤضأما

ءخضلمصا،يدأمحاءوصويأهـوقفأاللهءقالإ؟سانقيفكىف؟نس!(لئذوكأد

ء:4؟ساةقةةممرةكلءن

يتخلصو!يف3!ءملكل-4ك-اربءوصوعاالمقدسةذا-4-كونوهل

هـذهثلءإجراءلى4الإلاالذاتتتأوإذا3؟ةث".*ضوسره،4شاكديئ

ءطلبا)هلم)نقاثلقالو)ذا؟عنهوا-دةكاهء4أ!قلاملمف!ل،اكجارب

؟صألأندناكان،عامة!وائينا!؟ءإدذلكسايرةفه-ب،العامةةينالقوا

العلميمثةيااكىذاغاالعامةنينالقواأنذلكيهىأ.العبارة؟ذهالمرادءق

عاء""ؤوانين-ن4الإأنيصىأم؟الض!اةبر)*4ء-دهإسدمنأو--الإله"ى

؟ةىالياعنادحشففىيهكدشالومالمفهااله)3ضفي!لمة

ولا،عاماقاةوئايعبدلاالإنصانلانا،دإنفىلهء؟نلا:الأولوالمضى

إيالهه،أ)ت-رلمم511اتخذفإذا.مجردةحرةةأوعامنونقاإلىيضرعولا-ىينا

قءوجماإظهارهإردءى(لاثرط،هـدفءاافلهكهدف(1)ء"1511نينواإلة

ن!ينال!وا-"دبعفىلعسهه"أنإءاشمامجتيأنولا؟كايا4اطقيةأظهرنهأاطقهقة

أنهبيد؟تماماهذافىيوةقأن:ودوب!ذاتخنهأو--.4،ابعصدةاالا-:ابأو

البتتماذاشهاؤواعدهيحىكأمأنبب،حرت"مونو،!رامتهمجفظل!

منليسوما.باطلف!وبطلانها!تجربةأثبتتوط،صحيحلهوه!حتها!تبوبة

كثير.اوقليلفىالعلماختصاعىمنفليس،لتجربةهوفموعايكرنانثبطنه

مق8ينطرماغيرعلى-يإءينالت!ر51العدبمضأنإلاصظاأاطءير

ا)ملم-ئشكلمونو"ثقالواالراضىبل!تالاديانفىيشكلون-أءشالهم

الناسبهض-*لؤدهذاو.،قىدداخطااا!لتواةء4ةإة-ا)!تخصصانييء

عاثنينوااةاءذهفالجست،ادكاهـ"لهذها-اما:المهقعامةيخهبواتوجدلانهأالواع()1

نابنة.ليىتنهاكاأ"َبحالورا+.مالمه-محونا)ْنث،ل

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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عدةقاال!-امفىةلميس!تا،تاإصحميحليسذاوه،الإطادصةوالحلمأنيظنون

،ءستبصساالمال!؟ناذاإلاالالم،كثيرأوةايلفىالالوهيةتنالواحدة

نهفإ.ضميرنزاهةو؟فسءصفاخ،وعلهقياربهفىمعبحمرأ،متوغلامتعمقا

يماشعليبوبداودقةالكرنروء4علىالمثيرةالدلائلءقرىلامايرىزذءضد

.4الصدإلىتعقىأنيمكنالأوكلها،الصخوإلمقان،الحكمة

لرغباتفي!ام!نلاعاء4)قوانينالإله-نوهو:الثانىالمعنىأءا

ةكونأنفىخ1،1ما:ةاللانه،كذإكال!-!هجللنة!يثبتفلا،الاةراد

تحقيقضرورةاهةبالا-خ!ابةةصدولا3عاماا)!ياللافرادلانوناالاستجابة

البحث.فىخرآءال!مماوءكاتهذيكلة!لو،فردكلرغبات

.ءإشتهوالإ؟-انى4الإربلةباالوصفبيو40السماوللأديانلة-:4وبا

دعوةأجيبيبقر!افى...ه:الةر2نفى-لاله-لة-4عني!إت؟،لاَهـاله

ال:دلتهوإم!ن-ؤالال!اءلةإء؟ننينالة:اإلى!بملافام،،دءإنإذاءىالدا

أ)1(للعبداللها-خماع

"منا.ءنهيلهرونالنامىمنفكثر،ادعا.ا-فيفةعنفكرتنانصءحأنيفءفا)1(

.القابأوا"-،نةاعنهاوالتبير"(أ%روبةأوية؟-يرد)رغباتءةقايمة-تجداطاسالهسيط

وتاليمهمبادئههعأقلالىاقصارعنإلأيرةملا-ور-تم"قاللةالىأ*عاْءاأنواوالع

اخر،اوقايهلإادئهلأتبموكر+نهاللةولايةث.انالأنفعلاءرزادءوةلأن،سبعا!

بيآنا.تعالب!هوجاة،ينااقهمبادلىءنتصاربا؟طابماوترزولثوىتتصرفنحن

أْ!اتانونءلى،لكمأصتربنىادعوجمر"وزالالكرت.ةالآيةالىننظرفنحنولذا

الى-ضط:ا؟-إ)مقاوا:س"ْلالأيما):امنح!رو!هاادءوةةخ!االاسضرور-:داهءعام

ع!يه،برعىمكاتتبركا)يةخعاوةذانه-دفى"داللةالىالإنانتوجهمجردأنصحي!ح

نحالفة-فيه،كهنىالإنساا)-كيانصائرو-!ابل"فةطالسان-لثْءلىالإصرارامحنو
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أبل"قا)طبهمةفىا،شباءأعبرصاغةداللهبمونأنأسذبادءسألةاأم

ا:!حو:أ"ذأليعإزاءماا،ص)!احمكنة،أغرا!نا

هذافإن،دء!دف4و-دتؤد()عكلالطب!4بأننا.1ؤددتاام

وأغموضماك5يمونلاو-ف-ذاكا04الما:أ-لءقيمونأنإماالهدف

ادىالهالمهذافى-وجد1)ى4نهادكوالظواهركلبالطبص*ةنقصدةنافإ،ل!ى

بالا-لمبا!أو،ا-اءدةأبالو-ا.لأو،ا،محجردةبا)ميننراهماذلكصملو)

علىالطبي!ةإنتري!ولءقنمدمولم.(الةدعىأوالرياءىبالمفمجأوال!لى

يقولءنو)يهن-ا2"ةاجؤهالإنسانشكلو،/ذا-4ء!حتقلهدثعلإ"ى5ما

الط:يةموأ-ر؟وعن5)1(إلهاتخذالواقعفى5وبللا-ا،لوهب4!ن!ركذا

ذلكالازماتعلتدل،؟ادطبيعيأالهدفغائيةخلما)شبتولم-44ا)ما-ؤنهافى

.الَئراعاتءتذلكتلاوما،الصارمةاءف"4بدأو-4فىقامتا)ى

ذا5يحكمالذىنونوالقا،والت!يير"برا)تينعاب!اذاكام!"الط.هرالظوا)ن

كلفىالوءحاث-واهدو-ود)!دم،ا)طبيعةصخْءنيهوكأنيم!نلاوذاك

الطبيعة.أزكان

ل!ءلى.ثفبالإصرا!شل4ذلكوء.!،-دوىلانف"ادعاها-جملالإلهىنونلقاصريحة-

.أترىقةعلىأت"أوكي-إةدونمذتاع

الله؟مصدره،إلهىعامنونافاقئصعنما-وءنإذنتخرجلاو,ا)ءداءلىفا،سألة3

منالمصررفةضظا.!اوالما:يهة،اطءصمةاعنيتاقى511)ملاْن"وحد.ا)ءامءصدر.ديى

اللة.صغ

عوتوع،(Status)وفمهـاوأ،تالطبصهـ-أ)ن"صفةافا؟5ا)ط!ا-دأثةول(1)

سكزلقرتر)ن.تاصةء.لىءيئ"ذاهـبشقطرءنيره-لةرأو،يدهتحد!ستلا،!طم

المرفة،لنظرية"عاءاعاةسعلىزفطتءضمدال،الهل:تاختافياعلىt_يه:.لاطبيعة8

(.+012.phil.. of Science, pp!بTh)
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ءوانالإفأنوهو.برم!أىقي-دىْ!ص!رالاَنفعلانث!عاهدهماإن

لهوتثبت،ا).كاثناتءنبفيرهالذهـحمتم،الارضي!مةةالكرهذهفىالو-!يد

لارضيةاأت.اد؟"هذمنكا"!أىنرلمإ"نا.يومبهدومايدوتزءليماا)تلمطة

فىالعحكمأو،ا--لمطةابزمامالإء-اكأو،ا)ط-!-ير!طومهامليتولىيقةز

فيهماوهذا،وكلذالمث!ىاذىاو5،بخ.وء-الإنسهاننهإ،4الختلةهرالظوا

.فانالإكألإفةا)*امةيةيةدllلاةممرةمصدأظ

كبكوافىأخرىأناتو--ودكااص!مالدلالالا-ةهذافىؤثر!و

مغلفا،رةى؟وكبا)ءذاأنلاشكءالايردعلابهاثبتأؤدا)ملم،لانأنجرى

مجاوزةبهديزولثمتقيل،إ!ةالجاذءنقدراللأرضصسهظخاصة4ثءوا"هـأحنهاة

مجيثادمموكبهـذالاحوالاطاصاككبفعلىا)مامدل،؟الغلافءذا

ماكلأنترىا،ديانلان،ا)5!ومعلةأاطيواأو)الإ؟سات"الحياةت!ثم

(الحهاةناتةصمانفسىلهلتا!ةأنبدف!و)ذن،للإفانءس!رالارضعلى

ا،رض.بموكبناوءلا-ث!اأ-ءواكبابينأدقيقةاا!اص4الابعادهـرإعاةخهذا

ا،رضضةلاكرةأبإْثابالتناصةءرةيديؤ4أهيى1الدلائلأنواطلاعة

الا-رى،لكلاكببال!ء4الحار-ىأ-*دوأالجاذييةحيثمنالحيوان!4للحياة

،ءالإأ-انالكونفىب-خيرمالةءرةكيداتأ،كانينالدلض"إلىهـذا.رجمو.إذاس

نتكاإذاو،وصلا-!ناكةهناماتماق"ءلملاخلةتقدءلأ!ثء!اذه5عونثبتؤ)ذا

ذلدُ.،يقتصىدءن؟فناالذىفا،أ-لمناءقخلةتأنها0أ-ثرتناقدالإ+د%ن

هنا؟أ!اواض!4اتهتةووأدلة

والا!رضالماءفىءامخيرإ"أى،كللاالكلإلمه!ضيراةسليمأأمكنو)ذا

يمكنألا؟ب!ذافىدمقالاسكلأتةاعا4ا)ن!اتفىذلكيئ!ألا،ا)ب!ثرىلاجنس

،ننفقوىللا!!4اطاصةالظروفذه5أو،ايموكباهداإنئذشدبقالأن



أ.ت4تة

أجلى؟!قحلقتوةد

يذاةلاهجلى%لمقتنماكوأما.كاZN-:أخهـا!ىب:ة،أنهاعةاوأصاقي!لةفىاكاإ.

دليلاهناكأنلو.،أ--دشاالله.قأص!دقومن"صدوققا"لإلىب!اج

آط-نااكوا!د؟ول!ن،عرص4فىسعا5ِاد-رناماذالمثبيهذعليواحدا

هذاعلىالما:ء*4بسهل؟جمةوااطلاحىاةء4والملاهأ!دلاحواا)نةحتحقق+ؤ!د

و)حت.النقماةبمذه!خصلكثيرةقيفرطاقاهناكأنكملمو)نا.النحو

وتلائمتنفع!لطبيعةناإبرأزسوهـوألا-ا!عىالمطلوبءقكأر-نافيماالإسهاب

.كفردالا؟-انوقنفع-ةا-بقفم،الإ؟-انكد*صرعوتةأسب

4و!أ!اص،والعلمأ)دتتةينأةقياطاأدقءتربىتبمارأخرىأةطةبقهت

ذ)405ومناةثعرض؟ؤجلأنو؟ؤثر0ا)ط:-،ء4نينالةواعلالإلاىأخأ!را؟دى

تمللمالعامأنإفيكلاز،إصا؟شيرأنث4يمولا3!،الصلأةء:حثإلىالنقطة

-4.ا)طالظ:اهرثرسا-بئ-يرصو!4فى4يم!ة.ومحددحا-معامقانونالىبهد

وأ!-كلثه-"1)ط4بمةبتصلا)ىأ)يهبرىاأ)قصاهـذهءاءاالعام5-رولةد

(1)؟رشساءوضوعإطبت4كممهة41إا)"-روق!قالدا--مصباوؤخ،رهـا؟صد

بالسل:وارتباطةالاعتقادحرية

هما:روربتينصفتينىدموقفد--كلأتيرىهـس-؟نا-ط

ال!رورىءنو-دنهفإ.والرحمةواطبطفوماباا)مفورو،وا!صرامةا!

نت،أوجيست3و--تأرسطو.:رزلا.!لومالمفترحةا)خصففعاولاتءلىةعاظرة)ن(1)

وحة:قةمصدراأثطملااير-ضوا!ملإيمةاير-!وءلىاةدرةاادعاءكلكنلانهأنايمفتر

.نهاصترت5ما.-ا)ةصهماثرز.5)ن.(ثاطد3،م.لالمةأو-"ها)+امطةبواص،يةوغا

.يمدوهلاء-دداذاصا(ا)مام:اط"ى)ءإمدصتمنح،فيهشلاوما،أمةلابوحدة

مولى.ولو-!يمت،نت3وتأوج!وت!-ف،إيمونتسزراتص:بفثلا5نظرا
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ايهتطاعوفد.زمالجا-ادلاءبةا4ةقومالذىيمىا،يىالةدورالمجالصاحاة

برتأ!يدهوذال!،حأ"ةااافكرةالة--إةىإففىاا،-إسيوصحأنجهءس

ء"ي!أففلعةأكد؟.ايئَتافةأنفسيةأالأحوالط4الختلةين!4الهناءهـالدمةلملاه

إديئ.إاله).مءردعلأ)مملأو،هـ4المصعلىا):جرولة

التسامح:وفمرورة؟ا!عققاداختلافتبرير

الةعصلةاطالاتحكأامامتتلاهتصافة4يذدصرعناهـ:اكأنجهءسيو!ح

ىة!ؤ-دما،دأنمندين"خما-صقدإىا4ادظةا،لوانذه5إع!بل،المتعددة

جيمس-ربيضو.اخاص-س!يا؟ةصصا-مالحزدإذا،.بلنابئ-يافا"دخالوأ

،ةلاجدالالعدساقاطا؟دا)ووهيىرا)طخذوىءنكناإذإننا:بقولهالمثللذ)إلى

"ذاولكن.اءهـالدينءْمنءنصرايموكاأننب!كاوزجرهاالنةسقهرأنفى

واكاركا.والعاطفابنذوىمنففلاهكناإذالهلزوملا4تع!ىالعنصر

فىتظلأنيذب!ىا،صلإ-4الذْوبءنلاخوالافواطلاصأ:صاةأف!رة)ن

.12أثاصستاجيضةص؟ةوسهـ:اكنت؟طالمالدينا

ونفوسصحي!حو،،إةوس:؟وءينإلىالنةوسقيصمأن-تءسرأىمناوءق

ا-تلافير!رفىعذلاث"س-5يمهإ!دو.قاءليإهد4طالنةإلىهذهوسن!ود،ي!4ص

والملا!ة.المشاهدةءلى-وال،!اء"ظمفى4ا،:نيمحرةالةهذهالىالاءلتقاد

ىJ،ذالبشرأفرادءنا!أئمةالاءدادهذهكلق!ونأنتسآبهديهرةالةوهذه

،تلواجبمع!ملةأو،ثلة!مائفوظايئمؤد،يةألمتباوالقوىالختلةةالظروف

.4بمص!اةء

5و،1"-يهسلطي! jbصهوباتتج!طبواشخصيندفيلادا5،شاهد

5!ما.إة Uzإثا؟كما-لو!!ات!ونأنز-و!خلا؟،او-وه-بحق

امماط،خاصةيةزأو"تثكلتهءيلأ-ظلم،5ْوا-دكلأنفالواقع...واحدة
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نأ!ينءلى،ءاحالهفى-4جمانيتإينأنيرىءصا6:اكة.فرءدةإطريقةأياءا

ج!4ا-وابىا4اواصها5إزاؤنمهءوءقخأيدل!،صباؤفاءويقفءنكهةط

للطبيهغامبرى!لرسالةمفمونمنحر!ايثممكلحدةءلاةسا؟ىمو!فل3ان

على!لتمامو"كمالونطنه(ا!عام):ىالمهبمجىدأنبهط"لزءناولدا،الا؟صانرية

قءاكظروهـو!ماساكنةوسفىمتةباهداكصأأنجيهسلاظوةد

الةلا-فةهـؤلاهأةقدا؟-ذايةصدكانجيصأنيظ!رو.4طةوا-دنبجا

ولا،الديئأوالادإنعلما-تص:ابإلىدائماقصدونالذينالاديانوءلاه

-يمسلز51وةد.-وادمماب!ذاو!ةون،اطاصن!مدإلابهقصدون

ا!ثافالىا)-رر-لأنورأى،ا)داههذاءلاجا،حقمنكانإذا01حول

بية.يجاالا!لعمليةوالحياةيةالنظراطياةبينلما!علاقةمناقثم!ةهوذلك

اطق!قيةههذإظهارفى،"الصوة.تسهقهوءق،زالىيةباجههـس-،ث!دو

السكرابأ-+9!هناذاؤا.aA_؟!ىالثىه(يستماشىهمعر!ةأن:وهى

سكارلى.نناأذلكءتىيمونأنيمكنفلا4ئمىوخصاعراص4وأ

؟قوال!،4إوأ-بامحرا)عراضأعنءلممياتيركأن--طيمالما!ب!ب)ن

ول!ن،المس!رةادلله-ووا)تحليلالتركيبخصالْصءنيخبركأنيرستطيع

ا)*لمإن:دلهالأنيمكنولذا.الدبيئم2ا)ةأوالو!فب!ذاءلايمونلاالما:يب

معين؟لدينوادمناءهـادءوز4،ما4أدياالخاص4الاسبابعقهشىكليدركقد

ساشخوتلاؤمهماأ--اءكااعلىإناء-صدقاالهناءهـأكثرأىقرروتد

الإنسا؟ية.4لالعردا،خرىالفروع

ا!دلىا!ةسانهـ-ذاهـوالرجال"نا!!ضلأن.-يرالديننظاقفىوا-ك4

كاناإذالاإ"؟يةلا!ا?مولأ.روذلك.وتة.اورعا1موقتعقيقمثمعقةزاول

تءةإت،الإنسافىأوالإلهىإ-دفاتقدممجةقالذىال!ثىءذاكهوالدبئ
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ي!لمالذءطمقخير-فاقْلجا!امهما-الديخهةالح!اةذه5يحياالذىأنقالمحة

.افيولوءنما

اد!بىد!ة:أنعلىيدلكثال)11،ينانر،-?سيهتبرأنيفالطرومق

الحياةتحةق،ص4تأيدهذاوفى.اطىالإيماتعزممنتقلقدالوا-مة

،ثىءةالحياءق4المعرةإن"صمس-!ولو؟،ذاخها4إاك!مصفى4نيالد

ولذلاث.78-رشىء4داتطاقاثءنفيط؟ااطياةفىالمؤشاد؟نواحتلال

ممليةمقوماتللدفيأنوعلا!بالمهالاعتقادار-:إطف!رةعلىاحجيصسشى

إخلاصفىيهتةدوهو.ومغزاهالديئق!مةعلالتعرف124وتحقهكهابإدرايمنى

ثف"ا)نفسويهب،-زموالهإثابرةواوالجداطاصإلىقويادةما.يدفعالديئأن

كاتهـلما!مولحي!ثءسامةفىالما-ميينعلىيردلذلكصوه،وا-!تقرارا

نهانا)نما،بالديئالتصديقمنيرمناالذىهذافأن،بالممليقاسالاضاد

الدينعنالكلا!د!اعان،حقأنهنتقددمنالأمايجبكماالعملعنبالفرورة

ديخيا،الملهمأو"د!سبا!المهلفإذاَكان!العهلأو"!لوكفىا!واقعقيكض

اطالة5"ذفىقالد4ادلاكأافإن،الطبيم-وناةشضهالذىذلدءقكأ!تلفىير

ءخقبحميمسثمعقونا.منجادةيةمكناب-جقولا،لهلزومولاسطحيابصبح

الدإى(الإلزام)الاة-تراضأنلماخباأعتةدثخصياإ؟ى"لهعإقولكذعلى.

حد!.ألىيبعداو،لاأفعاردوداط!وصوبهعليعددخاصاتعبيرا2*لمبمن!

ممااطراخف!يروأالاطلالحوسعةكا..لالذتما،نات*الديايهإمفةال!.ير11!رخ(1)

ةمش-!منظسموزتوله،عئر1101-عا)هـ-رنفىا-جحىةات"دنجءلىاظءوجالى:،حدا

بمده!وما04/الدينيةوفا-قهرثدا/ا.نقاءم.د؟اظرسدرافيونجاصةالإصلامفلا-فة

.(ةللثاا"لبا)
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.(11naturalisticطبيعىاساسءلالترضتالق:بتلكشبيهةغيركبير

علإياأ-سذَدءاء4الاس،إءكاناالخاصةا،شاكلبكلضجيهسو"صير

الديئعلى)قاء"فىأهللاأ؟44حاسبصورةأوصحوقد،ايد!4داتالمضةقيهة

إفى،4والصوفيه4الدلك-ربة4ءءوضردءامةاكإسأو،ءتعقلىأصاس

)ن!رأور!ثاإلىءطلمقايدءص!ولاذلكو)عن،ذاقبموزف-ءظقانها

فىالحياةممثلاذ)كفىأهـىأننا)ذ؟شأنهاالهلإلمنأو،تقتضيهاا)قالمتةدات

.واط،طتللأمرادالسلوكية

للإنيعانيةقدمت:الصالحينفيوالقدا،نبياءحياةأن-?سبكرلاكا

تأذلكومكلةى.الة-ذةتي،ربهمبفضلوذ)ك،والتقدمالدخءنالكثير

ذلد!ىولا!ةالقيها*-لوءاتبا*دالذىيي!م،مراوحدطصبةأجمر.

الثافرىدور.يزدىأنللعقلولكن،الديئميدان"نالعقلىالتفكيراشباد

.مباثرةاكجربة!عد

اررقائقمقأتجدأييةالد)12الفا-فةأنقيبرجيهسأنفىال!وهو"وهذا

هـذهودور.!ذإفيرها!كماوقبلت،فعلاأجيزتاقاينيةا)دئعوالوقا

فىأساحاون!!لمهاالوقاختلكتحلإلوةصبفعل-قتصر-)ذخا-هنظرفىالفل!فة

..آفىوا"ةقد

اليقمينيصمنمجتعقلىأ-اصعلىالهمحورءنيةسقدجيهسكانوإذا

(1)1.\.51".The'will to belief ( inc. in Phil, of 02 th Cent

(4.3.,257 .f n

ءلىا!ر!خةعت؟ولا،المندينينثكادةللىإصةندالأديانءلمأنجيهسيرىكا)2(

ويمءتحابهفىصأ:::ططا.ممددأثفاذ)كالىصارأوتد.الد:فيه"اك-اربواةبةأووءية

.102/جبعى
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وأالحصىالرجل15يرا!!اء؟صاأمابالاعتقاد4الخاصأ،شكلةوضعنهةإ،الدتى

concreteالت!رتي & empiricist،هـذ.أنإلى-ثءسأيثارأنبهدوذلك

اطاصالهقلىيقوالمار،التصه-وفإقطر:ةينطرءن-لمتقدالمش!لة

يمكنأنه-+يسرأىثمومن.أ!لهغيرقنعلاءنهماأياولكن،تبينباللاهو

نأبعديقالطرهذاف!-لاا-ئاروقد،ا!شخمىا!؟نأحمالمنإهورلحلها

ءسألةفىةفتولوإذاة؟مملإ4أويئىلر4صالمهالا-خمالاتتابْمفىة!ر

نوقفأنهو،الةلم!قالكففى!خصنمأء-ربهـإنيئ-ولةمو.الإيمان

والحواسالضلونخعا-تىأو،الموت!ىنذظرووا)ث-إء4ؤراال!و،الظب

.،الدين4أحقهعا!دليلإلىولالوعىإفى

يخ!خ،يح!طىهلاهـمصومءقيل)د-"الو؟ن،قولهذالمثالىيضهفثم

-تم-قاذ-!ارلمو)ذا،!ية4فينثقلمإذالهخائنيندءتا،ءوصوءكاهـصكلدق

ءدمو?دطردقجرسفينايوجدأ؟"؟همةدلاإننا...،ركلتهصدأوصله

الازرظارإلى"صطخهوفافىندعوأن4أ-خاةاققوإذن؟اطفقةءلى!صولنا

.،)1(ا؟رس-دلى-محا

ئاارذفاوا،ناأردإذانذظرأن؟ءنضاأةناالىإث!رس-5أنح!والوا

هوالاعتقاد!هلج!سسأنبال!رولكن،محققةص!اصكة(اءخةاد؟اعدم)

ظرهفىالعقايةالادلةوضوحعدمحيثءن-الاء-قادءدمخء!ت!هـئاالَاخر

يةالحروا-!رام،الاععقاد4إلىحريدلفأنذلكءنجصورسويريد.يهماأعل

مهين،كألىء-توىءللجمورابمح-سورةةرأىو)ذا،فرددكل)51ءلم!4

تهاعيوجدأن؟عنلا1)ذى،الرو-ىأوأبا!ىاا"تاعاروحعلىلنحصل

)1(9.258,.pp13ه"أءPhil. 02 th Cent
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.،4ريدا)-*ةءدهـواطىا"-اعاذا5أنهـس-5ويرى.نه،دوحة"قى

أ)ة-رارالىمس-يصلو،وممايادكريا،يحياناءيرز!ركونحياوه!ذا"

،ا!الةعابىالإبرااطىيقالطرخفاروا،يئلادا)-لويبئ؟لجااتمثيلفىيمماطا

ب!زالهوا)مفاكالترددباطاعةا-خيص-نقزالأةر?تةئيس-بسكانو)ن

!ع!.يحيا.؟نإ*ا،انالإأفيخارهاخةيارأىبط!ناوصمعةالباتءن

ثلوجبينوادكصصخفىالوقوفء-دمسورةةير%حجيهسأنبيد

الافضل،وارج،الافصلاْص-لمقواممل،اعاشصةوياعق"السابقنبال!

الموتنائأنيم!قلاد!اةإ.شبىكلتخمىالموتكانوإذا..،تأقماو!ذ

،)1(هذامنبأففل

جيمس،وليممولفءلعامةملاضاتل!

المقلىالعنصرجماءلا،الديئفىانفسىأأمن!صراءقمجرارة-يصىيدافع-ا

اللاه؟وت.تذةوأساأدبئاءلما.ءق4-:قيمنءوقفذلكفىيخافوهو؟نوياثا

فىاطالصواللب،للديئزالجوهـ-رالقهمةأنيرى-ءسأناصحالوومن

منالناس.فرد!الشضصيةلاحياةالنةىبالجانبتءلمقأمر،4ينهال!الظاهرة

الختلفة.يفةالدا،نماطفيكت--!س؟ظرفى-يةأفرداا)تءاربذه5وءن

الممتازةيأيئالدلاش!صياتتخيرهفى4اطصةكهدءصيباجص"س؟نو)ذا

4،ا)ش!صهإضهلتبرنهاس::طانبجاالى،تهوءلا-ظاق4درا-امادةتشكلكصادر

شأ1.4محيح،لو!كاواا،لوه!4لى)ةعر4الموصوءثالة"ء4-،ماأكل-ل؟4فإ

ولكنه،"فعءنلهالماالديئتتفههـنهااكىالا-لاق!4هوالمهادىبالمقوماتيماتالإ

,Liberty,Equality..2353م!."ثا11( Fralernity, p

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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.بشأخ!-!-رارإصدارءقالصقلءجزعوى)بىالاء"اأجزا:4ابضالديئسلمب

لدىلالم!خ-تاقضكاف!سافرةنتوأكى؟،4ةصالمتاالآراءنت؟ورب!ا

.ابهمهتهاع!لااءن-ءسف!رااأ!اسبه،ب!يناللاهو

وجوبوبين،بالدفيامزوجةاا)-ابقيناخطا+!!ن4ءصافيةرق-2

ا،-طاهذه5مز-واقدإقونالسا؟نو)نأنهيرىف!و؟نييندرجمالاكوننا

إن-بمدسشى.إطلاقافييندثفونلاأنءلىلايح!مللكذأنالا،لدفيبا

نأاطديثالعالمود،كماا)دينظواهر)كلشاءلا!طيا-طأيضىلاا،خما.اء

.إ،1(يعبت

اطقيه4كألك!عثأنةسنا؟صحيذيندأنابهو،/ةولهاكدين-صوثبررإ

ذرءعلككونء4الهااطقعقةن!-ح،يدةفرنقاطفىUltimateزلميةانها1

.،إنالخاصانامصيرهووأخيراأولااد!ولفاهتمامناول!ذا؟واح!لمتراس

!indiاث-ءهـا)ذاقىاموقفهءنجيسيداخ-3 idualisticنإإقصرله

وخاصة-لهولوء-اوا)ش!ووءفازذ.إفئه!ورافىأ-اس!اتيد-ة"الذاأو4الفرد

يخهانرىاكى،العالمفىالوحيدها،م!4خإلوافى!-ءظلاصقاء!اكانما

تخطر!فهـباشرةؤى-يث،والمىخأكءونإلىية!اطرفى4الوا!مهالحقهة"

ةملا.العمليغوكيلأ،اطوادثتءونوالخواطر

عقلإ4بصبغةالديئ)صخبذأتأ)-ثااداولاتبميمفث!صلجص!رأىو)ذا

لاالتى!يةاطاويافاوالةإتا)ةظرءن!داسأإلىيةا)نمافى-ةولأ38ا،4مجت

ذصيئ.صورمجردإلاب!ضءسن

للاهو-بينتنصتأنإأبىكما،الفياصإ-تض!دمأنهناهـ+ء-ي!3ة*إعو

الجازمة.4القطحب؟تاثي!مْوبعلىفةواأنيريدونالذينالمتزمتين

802.10!3،ي!لأهـأ.!16ءول!!إ!16اء9"8 ofمأ،افط.es00 ( incنVaet
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ماهوئجالص!الدفيبأنتأكيدهج!ءسا5أ:ارأةىاالهامةا)نفاطءن-4

السهيمالدفيوأن،الناسبينالبشرون!ثر،4نيالإأسااةةسافىالتفاؤلأشاع

بالإثماكمورو،الا-خئابدوام-"يروا،صعاوْم1يهذرا)ذىهـو،الماةوى

وشددهاانهوسأ!وعءنيراهإممامرتصطالت!يموهذا.4اططبءق4والرهه

التفاؤلعصدرءا:؟سألأنلنامجقوهنا.4يضمرونةس)صعيحةنفسجمن

الإْشايةا)نةسهـوأم؟دفيأى-نة-4ادفيأو51"ا)"امهذأفىأ)آصماؤمأو

.3تصو!!نأةرادأو،ءمينزردزىممثلة،ذاتها

مصدرا4نبالإأساالنفسكونير-ح،-صى،*مءقمهمماأنخالوا

فىالذاقىوقف11ءتيداخجيهسأنالرأىذأ5دؤو،1.ذال!أوذا4

سء-برروكذلك،يئالدللوقفا،كلاكبع4أْعلىء)ط،4!لدا4إالعجر

للأفراد.النفسيةاطالاتباضلت!فبنه"العناءهـالداختلاف-توص"-4سبق-؟

نأالذاقالموقفء!هاءضهـناأن4إ11-لم!ق،عذلكا،ص؟نوإذا

نءلت!فففالمأةورةالف!04هـ-ذهتح!ماوكأيراالاش!اصلافبا-ص!اف

ا!ئر.أولثمخصينبالذ-بةواحدهشىعلاتر-تزاالاَثاراخت!فمدى

وذات،لورعواوالتقرى،والجدأصراء4أ4عينتهتش؟نشاباأعتة-للقد

الاءترافرجمالأحدأ،ضانفىبئ-4ااياقى،ءذعوراززضا،رولا3اقيوم

فىالقىفأجابه،ظيعا،ف!حاجرعاارت!بتلفد"يمبحوهو،بادكنإصهْ

"أعصة"آ،إالإمجاءملىءوؤورهدوه

نأ؟!ى،أدا،ةرإبرتددالاديانتمددأ*تةدلااأ؟"و40استةباطيدئروما

يطهقويتصورفردكلأنبخرلاكناوان،ء-تةلخاصدفيفردلكليمون

معظلولكن،ينالآخرمعلاتةصما؟قد!"ييزةردةفر4يةبطر:4!مبادىء

ا،طجميق.ءالفىاختلفت،و)نوا-دة؟4دياذ:ىماإهقيدةنونيدالذيئ)-و-4
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ةق!يكةمىنبافىطعلىينلدا!رءنرواهـ-ذاوراه11-ببأننه!قدو

وءقعصعاتوا،لوهص"الو-ىيا/قضمالخاصا11%ضوءىنبلجااءلتاراوإ-ةاط

المحددةالتشريم

ينا)دمقوماتعل"لةأعةاأ4ةببمااطص!ةدجصءسيمونأنةشدُوإننا

.،موس!إمىورةالإ-لامفىالصوفىانؤمىااتراثاءلمماأو،الإسلاى

مضدلاثحوراكانإذا،4واطط.ة،الإحما)شهورأنإلىؤثيرأننود؟

.-شاؤءاف?4أناطءلأؤق،بررهما

ضاعص-رهيبةهاعدأى-بهاوا--تهـا؟4الجراشظاعلان!تقدذافإوبالمثل

ولا،يونشي!لاالقلوبءلاظ؟وايموأناواسءتناأردوإلا،نةةا

.و2ثام-إثاتمقيرتكبونلمايأسفون

ات؟لبضيةاو،الامثلا)-لموكالىاكطلىواةظرا-4نآبالخماأالشغورإن

.للتقدمطبيب4وخماوة،نيةود4خلقهسورةةالنقصأوجه

-ال!لأ-:ابتحرتءلممما-نص"الإةهإأ:كلساتيدو،لذاترالدينابرالوفى

ناتيالدافىوبخاص4-ا،صانءقفىع؟يرا2لاأ؟وأو-44ؤتبلوغعنقا!وة

إليها.يدفىماأو،المرسوت"اا(الإ!ا،خلاقإالآث"تمحرى-بةإادمما

واطصرةالاسىمناللونهـذافىالإسرافأنإالاءترافءنلايمنعناوهذا

صضاذلك!دإهصبحو،ياينالقاوالةشاؤماليأسء،قحالةالىينقلبقد

وبيلا.عمالحا

الاومءنخثر))ىأى-الاواء4لىالنةاتدحتءثلاالإسلاىالدينوفى

بمدهاوما923لمالإصلاىبط21قالأخلاقاوالأخلاقا)فلسفةق3ضابنااظر(%)

.6891اطمحبة!ا)صكبدار
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صسذرال!ريمر2ن،اة؟أيأساحالةإلىي!تطدورلالومهاأنغير،اكةصيرءلى

قولهالىنظروا،؟فىونا)القومإلااللهروحء،تسي!4لا"أنهيذكرومق

هذاففى،اللهرحمةمنلاب!طوانةص!مأءلأسةواقالذاعهادىةل،تعالى

مرا-لهفى4ءلىؤاخذة11وعدم،مم!نأصاطياةفىالإ؟-انعثارأنالىإثارة

درك-ةنةسهوفيهامعالإنهانأمامأخرىلةرصماعاإة،ممكنأمرا،ولى

.)1(أيهما

مرضابرقيلاوأ)تقصيرلذ؟بهـاا)ض!ورأذ؟3أن)اء-4نرىما-وخلاص

اليأسالىؤدى؟مهنهو)طاراقيا،داوعضاجما،ئمةداصالةأصهج)ذاإلاعصابيا

علىللحرصنذ!"ا)شحورهذا؟نإذاأما؟!كلاباةإوا)برماطثاؤموا

واعياموقفاي!تبرفإنه-قالداكانأ-إ*تقمدأإلهحفرةفىوالسموملالظ

.الإ-خماءىا،-توىوعلىا)فردىالمتوىعلىا)نفمىؤفمهله

لذلكتألمووتقصيرهبذنبهش!ر-دءادامامردافإنالفردىاصتوىاء!اأما

سه!رددا،قلوعلى،أخرىمرةنبالذهذايةارفألاعلىءرصأنفالممهول

إذلكإنناة،إ!يراالىيات*دالذْبخ!هذاوإ؟ا؟ن.نيةثا4قييرأنق!لكثيرا

ليستو!)الويةشرعتيانا،دأنونه:ةد.4ال!ثركأذا5نا--زقدنكون

استئنافاطياةسورةوة،نبلاذال!ودةعدمعلىوالعزم،بدرماءلماالندمإلا

.أس511باب):وصدإلاا)وبئهذهتشرعلما،ديانإن؟قول-(ارور4

ابفو!والمملتمينناتيالداصحابأتهم1)كأالهظ!هـ4النة-اط"ق-5

الاءحمقاد،إرادة5أء:دعنواطيوىالقوىاطاردفاء4جصءسأراءفىودراس!ا

.دءا+وما82أ1(مذءباو،تجرونجاطر)فلضوابناقاركناا(11

ا?07/اطامعبةال!:ارد
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لمجردأاكف!يرءوا-يةفى،)9(نعةا)براجماكيانفىماثماصكنمرامجقحدالذى

ألواحدية.أو)دكإلىداثمابأءلهبة،ىا)ذى

العقليينؤلاء2جيمستوصحالحار11،دةقنهويا،ا)مذبأسلوبهوفى

ئلالوسا!أنينذرو،وا،خلاةيةني"الدةلا!ى!يقغمطرمةعدمءلاهات!ارفينا

،الاخلاقمجالأوالدينءالفى!قتإذا،اطقيقةإدراكرجماهنهايقبعواىأ

!سالموقفجهيحمرأيناكيفقدو.ا،ادإلىبفةدهاطرةالخاالىثمدتربما

ا،خلايةالإمجابيةءذهأننحقنرىو،وعلا-لوكاوتحقيقهالإءشقادإولادة

عقوالمعوة،الإنسانيةلنةسموحدةصورةفىالممثلة4والةيهزيةوالشهور

إ!ىحد.الىب!االافتفاعوءلينا،"فينالداءياةءصب!!كلقالإأساالموقف

تاحا)كأالمزاعمللكمحللاأنهنعتقدالديئ،فىأ)تبر-ني-الجانبؤبتأ-!د

سبقولقد.وصعلتهت!قذهاواكجربر4يصطخإذىاهووحدهاله-أنعل

نوع1)ى.س)4الصوفهةابفى4إاكجرصسيةإءلانالىنرىصماالصوفية

.)2"وصدهانظرااأوالمقالجدوىوعدم.(4الدتنيالحياةمق!اص

فىلرأيهتداإقبال-دصالمسمأ)صماعرالفهإ-وفيجدأن)ذنءبولا

ذلد.الملمةحلانقبلالواقعيةبالتجربةالدفيتمسك

منالا!ولالكثيرمةأماإلكان،عوأهنهعلىالةوليلقىيمنلم،)تجالهان

ول!ق،لادين-بةلةبايةهر-و4إاكمممرعونعللةالدالوامحةاهدالشواو،ير"اقؤ

بالنسبةاكجرَبةءنالدبئوءوقفالهلمموقفبيني!4تفرفىتبدو،ه)قهالدتة

اطؤديقةلإدزاك

.15بعدوما.661اجيهسو)يماالشيطىكدد.قارن(1)

.:مدءاوما19سوالثالثفىاناااباب،اكموف!ظرصابناا21(



7!ا---ث

الدفيأفى)الذاتيةظمنتهىهـ)ن-)قباللا!-؟بحق"ةالأنويمكن

!لالذاتتذلهالذىوالج!د.ث؟ثاتصيرأرتةا!،شلِئاترىأن)؟س

وتحصلي؟ع!تهاموصو)ش!ذلاءيرةاصت!افرلهافيفالذىهو،شيئا-طون

فىلا،،فدرأناأ،نتكا-:لفى!قيكالماءلىللالدبرى.!ةطعشاتيةذا

.()1،أؤعرزاأ"د"كلارتلةو

محس!سسحسى

ابهىااءدد.قارن؟ة!د!ا01و!52الإ-لامافىإ.طالدالةبمستجديدإقب!لاى(1)

2t/يث41*الاسلاىاةءرا v
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ا!كفاؤ

خماءية!لاوأص!4ارلأ-4يةالطر

الدلإناتءذهعلاقاتروءيت)ذايةمجددرا-4الدإناتدرا-4إمكن1مق

عامة-وبصورةواكار!ز.4،4الج!رافيوالظروف-خماعوالاوالاقعصادالسيا-14

1)طبيعهأ:-04اإ*ضايولىوقد.الاديان؟ذهتديئ1)ىلجاء4بامايط!كل

ومواطنوالمةاخا)ثر،"-الاتصةالخاالظر:فءلىيرعتءحثئقةالفا4قيءنا

A.Ut-1الإءداوهـائلت!ءونالدراسةهـنالارنذا5وفى.بالآ-ربنالاحت!ك

فىيدو4ثقيالعار-لماثإسرافو)يهن.ا)صددهذافى4أهمهذاتاطهاةوو-اءل

رظو-!ةشكبلاوهـذه،الما-+"4الحياةلهذهصدىأورجعمجردالدفيصمل

تفول؟-الزراعةأوردةإطاوأا)صىدؤدىأنيمكنذا5وعلى.ءت4ءادية

.د"ء-.اينيةود4؟ظرعةلي-!اتووأْمماطإلى-هـؤلاه

كأ،،الطحاموسيلةفىا)تةممير!ءقالإنسانخلااذاهـؤلاهرأىوفى

الىسب!!ناك5يرعنلمإذابو!وحتلاحظ1)كأ،العناءهـالإيجالء4ءق"د

لاأ:ءرونحن.؟الإءداديقةطر-ولؤاقهناك؟نإذاأو،بالطهامالإءداد

ذلكولكن،الديئعلى-"والا!خماعب4والاةخصاد4ال!ياسهاحاالمصتأهئن

4-ا-تماءأوطبيميةظروفويىة*!اج!الدإد4انمامأنإالقولإلىلايدءونا

خالصة.سياسيةأو

لجاعةمحددةظماباعتبارها-الاْديان3تاربيناكفرقةمجبالصددوبهذا

فىكأتظاهرةكوز"-ثمق،ا!دينلأريغوبين-4نحصوصأزء!ةفىمهينة

سيريةررا،خيرريخلتافا.عاء4إصفةالبشرىالاريخفىالفكرمعالعلاقةءفو
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ففد،كأامامن!لتانيقتينالطرأنهـذامهىولإس.وأصه-اا)ظاهرةهذه

قالدتالتطور.را!لتةصهيمإل!-ةود4؟ثالئاواحن،ونال!تهلمنادلانوخلانتتدأ

المثل.ءذه4ووبهمم،؟نت،نحنا5نمقد

ؤ:!ها.لادرا-،المةشحإشروحأأواطصطةإ"ةوع4التاريض4وقيا)طروحوب"

ةكرةالىمحددةزترةءنءانةلدثاا،-درخار!ؤكاأ"ألا-يرتاماءرضاور!ماكاما

ا-!اوراوءلاقاتأ"واهـلأ-دأ-لثمادااءتارهفىت!خءاوءنما،4ءهيةأخرى

لخاصةالوموالها)بشرء4ا،-ناسعلم!وهئعاء4،اصورةواطضارةاتلدابين

4.وا)م!ياب4لا-!مايوايةالافَ!ادكفامبا

،4القيها*يوماتاإوطءرةسقةإدرا-ة؟ظفرؤدالاخيرءطالونذا5وفى

طقو-،انظموا،لوه!4أو،لاشص:لو!!اءلإخأالةفىاميةرؤإمى*بقدودكن

معناسبية-فيفالمساتالسفىاعابرةأشلةنجدقدوا؟كا،وأعيادهاعباداتهاأو

فبر؟زالدراساتهذهأعش)ني!الوافىق.لا:طحثا،ساصىالاءطمام

الدقائقالىتثاا،ظاقةو"تظرة4ئيسهالراططوطالىفءونماأقربحمررةاله

.المت!ثرةوعلاقاغاالتفصيلية

1)هـتازوقالحلامةممالجةةذكرولعلا .R Petazzoni)ثال3نيةنااليونةياللد

الصدد.هذافى

الديانة"أصللإظهارعادة-بخدأالمعال!صةءنالنوعبهذاخاصةإنكتبا

3خابهقوذلك)1(

(5391.antia ( Turin ,G Einaudiش!!ح،،،Religione nellaهأ

-نةأولىطبةا!صهاباءذاطعوقد.ومانرج!4ء-فىالدينيخنارأتاذا:)!وا

يلفحذتوالى-امادةاءيرءلى-لفالمؤممد،3591-ة"!هالثاطجتهوفى،1291

.ال!تابمنأجزا.غيرة
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تامعلايهلمنلفإؤانبهدإذعورا،بتازوق"كتابوفى.لدرساموضوع

وأع:-اباتءنأثرماعلييقتهسألا!سبفلةا"و؟اا؟"ياا)دعنءموةلتنامصدر

ا!+بناسالبثمرةوعلمثارا!،وعاوماللفولىالتعليل4د!يفافأنب2؟ل،7داب

يأ4الدوالمزاولاتبىلامقاْإقارؤ4ا1)دراسة،أ-رىج!4وءن(أةشوبولو-ى)

.(ثيينللبدا

ألا*وىاك-؟-ا!إن،)1(لقيصثدرا-تهفىالمهدأذا5ا،زلفيطبقو

والاةةا،صلكأ-إفتاأقانالو؟إنفىكان4أْعلىتدلكتةشتاا)ىوالاَ؟ار

وقد4،تناالعولاء4،ا4ة-مهءاظيرءى،.تانازطورتو-ث!طتوةد.لديناوا

نية.نااليود4الديافىخءظ!رهئ!4نااليىاطضارةأعلفىالازدواجكانلهذا

ثملناأ؟4لفا،ؤيذكرة،نسانالم!ا)طبيهىالتاريخأو،الإأمانوصفءلمأما

يةا&ممو4أياا)دث-ل،يقللد4"ثذصتتلض4دءدصوربيناكمييزرةضرو

4.الطيب؟"ياوالدfetishismوالة*لآث"animism4نيةا)حووالروحيةتميةوالتو

ظواهرأوءمه-ادىأوبةوىفيهاتهتقد1)ى؟4ياالدتلاثه!االمؤلفبهايدوير

.4مةضخصطبيعية

بأنئمةالقالمحلااكهص!يطتذايةكظرباارلاء!رءنافعلالفإؤانارمجذوهنا

الروحيةاناو،أوربه!ن-الهض-دوديا؟4كانتnaturalismالما-مية4أادياا

علادابقةالعبادة-إلمث،الموقىعبادةصورمنصورةنت!مةكاmismنيةالكو

منخليطبساطةاكل!الإونانيماالديانةأنأو؟وأربيينالهندس!نعبادة

العنصريق.هذين

ظق،-اوتثا؟آورقداأعشالاءرأنءملنا؟،ذلكيرةضا،ولف)نْ

.المأيهورالنىبعنالأولا)فصلق)2(
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نلا!أ!إ"دْ!منبالرغمو،4الاحماطثبت2ا،مورا-كيةلمحرونالديئ"وً،5

قي-لفعلائدة5االموقكاثتء.ادةانتوصحأد،"علىفعلاءشا،ولفاثدأن

نةياأدارأيهفىتمفلا)كأ-ب!ز4ا،ولوالآفهيا!دةأنحينعل،هوص5!ضر

.العصورذه5بندشادت-الظبيفة

عليناْ!ت،ةءيرضية"4الداكفامعلىا)-ماصىا)لتأثيربدأالمؤلفيمابتيثم

الحكو/ء14!تكللةأو،ينة1،د4س)طظاملقيامةماتائاناليوفىقالدةالعطوركأن

تاكءثلفىالظررمذايتميزحيث،الاولىالمراحلفىخدوصا،نتدية

وطب!4،)،ر-تةراط-4الماقي":ا-ضماء:تينط:ورلعينبينتعالتصبوجودا!لمبرْاخل

4-4ةالاَ:اخهافيلاَلهةادةء:اعلىثلاذللطسح!ةاوفىى.الشعبأو.4أطا

,sos!ىصمي!ني!وسيود،تريهد" Hephaistos5أ*)ولهDemeter.نتكا

طيةا،ر-تةراكللةالطهنتكاحينءلا،افلاحيناوالصناحمنعادةوهضمام1ءوضع

.Zeus&كpolloوأبرولوتوسزمتلِا،رسعقراطة؟!ل!كم

دعائميأ:ت-ث،الن!-ا-"فىسادتالادقالضقاتأنكلتو؟الرغم

راقدءتجصاصلمااإ"د-طء-4أالا.رستهرءب!4لوالا!وذ4يااداأنإلاطيةايمقرالد

ئدةالسايئضاريةيانةالدقياك،قأضحت-نباقاتادالطهؤ4ديامنبهبأس،لا

لو-وهاكافةءقماؤما1()محاةظةلكإذتوف،للد!قرالجن

لنايخصص،الم!ياسيةوالعلاقاتبا!أثيرأتاطاص4اظرالوجهةوت!قا

الديانةفىالعاموتأهبرها،هـالاورفية2(الحركاانشأةعنْاحدالمثنلف

بليوفعة.

الأضة-اطى.بالزواجاخنفتأخهاأى)1(

.ان.ساالمل)2(



تن!!ا.!

بالنقديئاولها،4نقلبأخبارفى4نةصهلقحمالموص:ع"ذأيطرقلاؤفو

و)نما،نيةنااليهِاطضارةفىارزاهضةايةالفكر4الحربم؟ذهإتصلفي!اوالموازنة

وأ؟دولةلهاعلالىلاطائفيةحركةأنهااإبفهذهعاء4نظرةإلهكاينظرهو

ارقبا!تبأيةتس!رب!عدم-بيلفىوا-*4صكودلتأإدو،الحكرمة

.،سياسية

هامةفةوظأفى!"دالحركههذهبأنالاء!اف.قالمؤلف!خلموهذا

التطيفمقأتفتْوعالاف!!الاثذ.نيةالهو"اؤ،الدأكطور4بالنسبية!ا

إلىالد"قالتفكيرفىا)سبىلبذلاث!دت،الساثديمالتيلة!لاعةوااكىقيئ

لاوهذا.بالاساطير4لةا*اااحولوجى-4االمورءقإدلا،المجردةالتصوراتإ

مقبدأتقد-قالدقيبمهناها4ا"وناتاا)فاة")نبمالأنإؤ)فالدىيرى

ا،ورفية.

السابمالفملينفي!مص،الحاصاتارفيىءشمممى،تعا"يقفىالمؤاتىويم!

اطاسىالقرن)بانأثبنافىتمالذىاطاصا)ظورعلىالمحددلكمابيقوالثامق

ظورو،يةأتقليدالديا؟4حولاأفي:صافىشاعالذىالنقدد!رءاتضا،(م.ق)

وظهور-قراط.يةالفردنموئمثهينا)-وؤ-طاجمات44!ملآذلك)فىالدإنةهذه

هالمجالهذافىأشتأ)ىالاامةهاتالشخصةهغىعلىكذلاصاإؤ)فأ*رجو

ا)نتيجهْ"فَذهالىنأقأنالى،ا)ثصخصهاتزلكعلأهاصروا!الاا)ةصلويركز

أيه.إالإشارةس:فتالذىريحضىالا،مم""ئق-طعلىبناهلفالمز)ات!ا؟ت!تاا)ى

ا!ا-،ينةالمدمحوط4ةيادإن5النحوءذاعلى4"ت.!مهذهلنايا!غصو

4حكرءا"نةدياالى-بهلمم--اأخلتقد،4للالىوالإكهاراطصوعنةدياكانت

وألا-اطانوالإ-للالإط؟-وع4إد-اكانت1)ىتا،all4-لك،،4الإء!اطورت

صيغةو!بض!،ألمابهية0ة4يادأوالما:"ه.4انةالدمنوإدلا،الإأماتالإله،
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الهوبرمانديايةبذالمثنتف!،!داط!السياسىامللنعاأخرىدبئية

"،5 Super- man

وإن./بىءذىهبادىوضه!اا)ىءالمهادىاوةكانالمؤلفأنفىىوه!ذا

إنجازوإينبينهحالد(ص-"فة382ءلىيزيدلاوهو)ال!اب-جميكن

.ينجزهانيود؟نماكل

،1)بالرسومالاإتفاعاس!طاع؟4،أا،ؤأفهذالدىحقاالمشازةالنقاطومق

))ديطيةالت!-اراتعلىاكحرففىوالزت!ةالزهورادواتعلىالموجودة

.2()و!كولهأ

ك!ثيرةأديانعنمعلومات!مبة-جيلادفيءو-اهءنكثيرءىولقد

ولم!ق،والملليانالادهـ-ذهدراسةفىءنها-لمتهىلاممادرأعالهمن!ف!

بانالاد5شاثهذإلىالر-و!مقلابدإل،ءؤلاه!لهماعلتجتصرألايخبة!

إةالكتا!قثرفيالم!لدىبهاال!لملجعمسأنفيجبوإلا،وجدإنالمللأو

فى-رعيةلاصذاالباحثييكونأنعلىوديانات!مل!كماكتلفتمهما!نها

المعروفة.النقدواعدةبحمأنبجببل.يقالماكلقعول

فىحزمابناتلمفةلوا!5انالادءقالمعلوءاتبجمعءىءقأشهرومق

ناتياعنالدثيئاثءلونيكونوالما،-لمينأنذلكيهىولا،السادسا+رنا

شاردُ؟،ا،ديانهـذهعقئقالحقا!ءضزفسهالةرأن-جملفقد؟الاخرى

ذلكخلالمقةمرةوا،الإسلامب!يرينونيدالذينؤلاء5ءناث"فىالممالون

منإمضهمثالهماذ)كإلىيضاتوفد،الاثاراصذئ!ارةبوجوبافائلاثهلحبهوفاه1()

.اكةسة!اماطأ!ةا.لالمهرجالوالى"والنصرصالى؟ئق4طلابالاصتمانةهرورة

Kurtفرنج!دوءرشراء-ع)2( Von Fritzفى:ا!نابالهذا

Nov,..5491.41.كا Vol. XIX, .N 2-1 ppكأ،Review of Relionحول
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والردعككالإ!لا7ءنؤ3"نغكعباأ)فتْءقوجدهؤلاء؟نبوالى.ادَكأير

!طؤ!ا+ب!ما:؟الخا)فإدفيأءقءقتطماتذكرأنا،صولزم،خصومه

انهأصىيو-فبنصدافى-نأبو!ؤلاءومق.علإ!ابالردذلاثوتبطعهأقي

الىاخ!.القرنفى

نعتطالما،:لفيصر"والضحلإلملا40إعتاءق4صغوقالشمرتا!كلددو

لرءقوفوا،واكحله،مرأاأمل"اطوالماناتيالدابابرأمنالهلمل51"قالات

ذلدُأبمحأنأردت،ردهاوثواف!اأواقتتأصوا،أرده!موو15درمصاعلى

لمقءبرة،تحلونا،ةدحلهواذ-ون1،تدهـ4تديئامبمءخءوىتفسفىذلك

في+لمهئبامافَييةةدفىفا-زمابئ10101()اءتبرلمنوا-نبصارا،ا-شبمر

وأسهبأطال،أبهضاأنيرىث-8وضالا!م!اكمدتافىالاستراقاةفى

لأ!زاوالبض،سألانأذماءلىثر-ؤءا،لىمللاغاا-تههـلوا،وه!رعشوأ

خكعابهالفدلءأنحزمبناةرأى.،ءقدأبضوا،ص:صفغيرة؟ن،قهس

،)12(اطسْ/الىالراجعةأو4اء-المقذءاتءق-،المتأ!راهينأ)يرادقاصُدأ،

"ثئهرشتافتمقكللدىا،هالجةمةطهاختلافأكمينهذينمنوواصج

.والجدلالال!قدطاجبوضرحا،خيريمتازحيث،حزموابئ

اتذيْن4طبيهأقينالكتاذين0درا-4ءنبهانخرجا)ىةاقيهالاؤ؟روءق

ا)دينأوU*أءف4علا)برهنةوقبلالمقارنةوة:لأدراسةاقبلتعرفأذمجب

،--.بالاعتبارذاك

9--الشل!اءسالماال-ج!ض!اإصيرا(1)

\-.!،فعلو،لأءواهالاآا)ه!أو-رو-حمزن!،1ا"لم
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4!يىلث

أيلاديات!نا،ة-ار؟"

لمارقابحثاثاملءأالتعاهءق"ذاين)طداله!رفىا:-ثاملاجأوص-حءق

نتت!وففدالتط""يئذا4نته!ى،و.دين11ءلى4ريؤواكاالنةسيةو4يالا-تما.

اضاتللد:ا)م!صبيل!أ،1ةالديئو3Folkloreرالةلم!اهقوقيمةنجكزيرة:مادة

يةاهْصراطواجزاف-أهـتأنفاأذلكأثرمقو؟ت.المجالاتثىفىئةالمقار

الاجناحمامحتلف)يينالصلاقاتأدركت!ث،والنة-ء34خماءيةالاواوإلم!لية

)برازالى3-دتأنبمكنإكفابىةءذهJء+أنوالواقع،واثقافاتوالعقول

اعية.ا4صوربفىUالمبا)الإة-اناعلاقة

والشعافىوالطقوشث!ورة11الاءتقادأتدإتفاحءىماالمقارناتوءن

لكشفباءت؟،ثقافا؟تهمووأم!ةغمشت!مأزا.خلافعليالناس12َ،ثطةالبئ

ث-أهـهاءقو،بالرغم.أ-خالعالم.متوىعلالناسبينكثيرةشبهأوجهءِت!

ألغالبفىفإخحا،وبخشلفةكثيرة4ديذتفا-يرأوظرلحاتممعيهلىاقمليتيالمأ

الى*عتبار.بعينيأضذهابهععاإل،الظرياتأوالتفا-يرهذههـتنبطإىتستهمدلا

ةحسب،وازنة0؟4المقارأنظنواءقدالناسبهشأن؟صيرالىانمجبأنهعل

اطقةللقارنةيفترطمنهناكولكن،والحلافا)شبهأوصهاتِخلاعريتبحها

الختلة4،الدرا-"،ا-لفروع؟ساشأسوةأوالتأثراتأثرأوجهعليدناتهءأن

تءفىامالفابهتوإن-مثلاالاديانفىاطبقةاال!باداتأننلاظأنناغيبى

نأ؟.يف4متبابواعثودوافعأو،4مخعلهمعانلهايمونفقد-الصورةجث

ذول.فأناك!هوزلا/ثموءن،تتافةبصورتؤدىةدالمةثاب!4الاعتقادات

ن5ا)شعورنفىتثيرأو،إهقانفستضهنءبة"شعيرةأو،مااعتقاداأن
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نحالفة.إيثةفىلث:يهةشميرةأو.ثد"اء-ةاد؟ايتهخ1)ى4ا،همص

يةحيثرؤمنجيدةأهداظلع!قيقه4لا"امة!يدأعص4المةارْءردأنوالحق

جماحما.فىوالحهاةاميروأالاعل"ث*تبصلة!االإفانلا-يهالإأسان

الاكأصدادفىإلض"واإ.،)1(الماورإفكرةإةار؟"افكرةار-باطشدةولكل

"ذالمئلموصهاتعونلاةد،ةسشيرمجالاتعلا3ة-كاهحيثمنةاتعراهب!ذ

،،ف!رأصقكثيرفىإلمبلة-إبمما،وءتةازص-ثة4خاأةائجإأفى،ر؟االت!ق

ا*قائد.أض51فىوزلزلة

المنظما-يرأمجالفى4؟ف!سددمادر4رأصدقا.نءهلا)تطورقاؤون)ن

أخقالفىااطقلة-4ءىيدأندون،*امىقطاعللنهوفى4ر!صهتدخماواتفى

دونأىآخرنوحأوجنسأوقطاحإلى،!اص؟وحأو-سأوء*ثنإعقها

.والا؟واعا،جناس-داخليدعىأن

ولكن،لاء!باراتعثيرةحقامفي!أءراوالقردالإنهانبينلةالمقارإن

تراءىأنيجبأ-رىطرقفلذلك!)لاْولأصلالتافىأنأ-،تطأن)ضاليس

الا!لتنبماطةبيلءقهوقلادأباا-ءرا؟كلذلك."وءلى4دؤبكلوظبق

يق"دبينالمظرة"يم!ن"يه1عسحهج.أصبرء"4االطرقلهقيولاالذىالمآصرح

أخرىمرةوصحصح،إءن!ما!ثيرةثبهأو-4نسدأذاكذلكخ!وص-،ا--روا

هذاول!ا!،الاديانءنثير3فىباقية،اد-رأءناءساءضفيدؤدأننا

وليدينأدان،1؟ؤكدأنكابم!إنلاهاو-د4أ،وازْو-لك،وحدهالةشابر4

حولها،النزاعتضخما)ىاططيرةإ-ائلا.نالدثقأنأدرعناواذا.لا

وءامالىإزنإ:ماورافا.يتبرولذا،دف5وجودتفزصْاأ!3فىاخطورازمحرةْإت)1(

الىبنايفضىلاقلااظرفيهةاالى--مناديناءلطاةاْرنالهذااطرفىواكطبقأ"سنْ

فا.1Wllإ"-يجة0ءذ
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،ائأثالي-ثوليدة"كا1)ى4ةالدقيئجوالتاالصحهجالاسقتإظ4ب51لنابدت

،لواصا؟4والمقار،سعا.،خةباطالاصأدىوالا.4المو!وي1)ت!فص!يلية4أوا!ار

!كا.حدودلاواضطرابةوةىالى

الادإنعلى!ظبقوقد،مهيندينعلقطبقد،اكطور-فكلةو!حة

بخطوات-أ)تطيةىاجالافى-صوصا-تلاا،دتلاث-يرب!اأريد)ذاصما

عونإ!إةذهبأنند.،والا-كماءتالةممرىالإأ-ان"مو:ازىعتذرجة

،أخرىنموءر-لةفى-ءلهاءاحا!اذ،-هذاء!خاص4ةشةفىا-!رعةدال-ين

اديئاأنفتنبروأنودون،)!(4ا)فا-ةأوا)ةممرإوالعقلهو7ت!-!ثىءَ

-ءط،المروصوءية11اطقية"إلهصلمةولا.-الم!فحصنعمنا-خماع!4-رةظاه

بالإله.أوبالو!كا

فىيرون4الختافأبعادهافىاكطورؤيهرةيفدصونالذينبعضكاخاو)ذا

Augusteأتأو-؟-3وءذ!بءلىالردةذلكولق!د،11 Comte.براننهفإ

اءلموااظفةاأدْات:ارفى"خالفنهأإلا،ادينافىامرفى1الهدفث-2من"--لوافق

كوشتويرى.ا؟صر-ةاتهاجاوز!اةولة4مر-نهأعلىإ)هـ"و.ظران،به))ث!ةنزعيثتان

الجاخاعنابحثاإلىيةا"سراإءساافاهتبرز(،ا)ةيولو-أو!اءبة)المر-!ةأن"

الفوا!رعر!تولذا.ابعيدةواالأولىوالمالالأ-!ابوعنالأشيها+فىادكاهـ:"الباعكة

رأىأننتيمتركوولذا"يميةاطإقiiلتواملالما:س.دالنئاطاطاصاة.اجا-ؤرةفى

فيجة.ا)دا)ةظروجمةءلىيهلموولفوقوثةطىالوجودفىالمام

1.pp. 8ffأ",phil. positiveا!ccurs de]

وعبةالمو!اطصا؟مىضحأواءوضحقىأاهـبن2أنول"فىمثلناظرفىكونتأوضا

غلإلأوبتريمعنناليخبرثأتلمالد*يئ)ن؟.لا،رةد-يحاليسوءتا،البيبةالظواس

الالهى،للخاقباضرةفيجة3المامةصور!"فىلل!ونيتعرشقدول!"،ظاءهـةأب-

خ!عةبحررةيىسطبعارءصذا)افارامراتراسعلىالمنهوراجثايمغما"تافىويى

ء..(بماالموحيالدبانةعلى
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لف!كرن!ع!،-داأوداجملا،انالادض،5فىاللاعةايةا!ه:اصربهضوجود

.)1(فىملاءلمعهمجةالاَنالعةاءهـ-ىهـذهمثلب!ا.فىفإن

الإشخاعىأنب!-ى،النفىالجانبمناا)إيةظرأنءبحالةإنكل

ينظرأنجمبيلاالمعينالطقبىهـذابىقونأو،الص!دةب!ذ.يدينرنالذيئ0

وذممنانقيمانيجببل،فقعلقدماءأجداداطموان،نهلةمجردنهمأعلالميهما

01هذأوا)مقيدة"ذهاءكاالعه-دى5)ذ،يئ!ا4ءيهف!ث،الحالية،شاعرهم

.سلطةا

حاالإ!.قعلىالعطورةيهرةننكرأنناهـذاءتيفهمأن"صحلانهأعليْ

طقوساهناكوأن،بادلمشزالتر!ا!د-ط!وساهناكأنبوضوحندردُفإننا

ضرلهفىذلثبذ!ميرفى4صحرإنجطلاوقد،وخلدت"قيتا-رىئدوعقا

فشد!د.عالكلى.بنانوباانبرذااكقةفى؟صفلاواممننا،اكعماورنونقا

ادتراثءحجنبالىجنبايعيشينالماوالهقائدالطقوسبهضإن.الآن

-علإ4،والهمإالقلادتوىيدتح!دصحوإذا،ة4ثا-ء-تو،اختلافعلىالعقلى

وععنى.أ-4خاعقلية؟ماجميراكمبدىأوالماممى"-توىيدتحدالصبربمنفإن

ماضيةتلمةاتمجردإنهاعلديخيةءإدةةأالىننظرأنلنامجقلاأنهذلك

وأولها-بمصدرهاا/طاصالجا؟ب،ذلكْن!اهللا؟نا،الاثاردورم!خها

وأفيمهيعاخلاا)مقلأن03.ى،عةلىلا!نهةأ"ام!شىءاطم:تلىاإن)ا؟(ص

يحددوطءؤلا+أ.!الأنالواخنهلأ،.بررغيرأوهـم?3ءير!؟"أانحرورةلاءت،لاهـهتبر

سدثمدا،،ماظربوجم،،افنغاألى-امامىالعةلىطل!.لااصقا:ةاالة--"خاصة14ضرو

-ظلميا-ةكر.يانيمرأنالدينمن؟بونالسوم.و-،ؤلا?لىره.تحكلىعهل-عداهما

جبللا*وءدا.،عشعةلىءدفأجلمنقيأالدقأنلو-إصحأد،وءتا.ففوطلهغننا

.-!..4أترلاإلى
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نتحمافلعلى-أتعاأيناذلكيدل،ْ؟ووظيفتهاوإءاحها-خاصبو-،ونجوة2

بة.3!دنرالذقهؤلا.!بناءو+ضعنه،الد!لعرضهالذىالخحرى!العنهس

،،والد؟ولالنبرةظ!وربأفياتشرحا)ىيةاكظروالمقدرة"الهقلىال!بن)ن

اسباتيقثرحْأنكذللة*تطيع،وحيانهاتهاتطهقاإقةطرالدقةبنفسوقىاءى

وا-ستمرارها.بقاكا

آلهأضهالتصوراتبناءسورةةيدةا!ارطرقأكدتولف

اوضحثوكاْ،ايلأيةالماد-ْمنومتينضعراساصعلىالخعلة4بالديانات

أوجهإعلىافو+لقتإتهالمأااكتافةناتياالدبينكثيرةبهةثاأوجهوجود

يرىإ)ترمميزمقباصئين3مق1كمهكأير:أثه.)1(الاهميةيةظفىدقيقةخلاف

التفاهمتبادلسورةةفىمةاءا2يةالانساللروحيرةمسا،الاففاقأوبعل

فيأعبينموافععصبكاالتوتر-دةمقيخففوما،العا،ىادلامءققماوتننيهْ

الحقأئقحعئابعلىبكرنألاذلكبكلللوفا.إثترطو،الختلف،ناتالديا

.العلعى-4

بهنها!يآرنكى*ديافى

جمين!يخقدؤناو،سين-دارفيىديئايخمعاراعلىا!ارْزنرسونلملذاي!تقق/قد

اخعيأرفى!ودنو/لكنم،تهمففارا،د،نمقا"خياره3؟رثمعدد.أىهـبين

يةالمصرالديائة"أنمئلاْيرىفيهضهم.للقازنةأساساتتخذاىا4ا،صلإز"ألدبا

)طبفية-الاخلافلقاعل)يىازءوالأصاسىالأدباندارسى51!مامأنئرىتااالغ()1

:-اموفيةاا)ظمدارء!+الحىاب!شالمددءذافىيخالفشءو4الهارنةشتوعفى

!الإفأوجهعلىتركبزلممنأكزالابأقأو-4ءلىفيا)ش3إلىالدارصينممظمينبه

فىطولمه!مملبحيالى!فضة-درااجمافىرلدبئء.لمن.لا!الوا!ةافلأء!ةءذهنرىءخاومن

.w!اْطثللذا..مالمجهم؟قبيهمتفابالأولىدرإصتهمءروحوءى"أق،المقارنةن2الأذيا

.لمساس22:--َء-3--.4.4-َ؟..-+ش:!/.!-.،0،0،1؟اب
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ا،غراشوحدةأنوأعبأضل!الدارستمد!اكو-ثمق،مثاليةتتبربمةالقلأ

يموعباعتار،4اليونانبالدأنةية!لؤدالآخروالبعض.بالمةارنةالخاصة

بيرالذىاطاصتشكلهاالىيةالن!افىوالمفضية،لهاالم!ونةالعناصروتجعدد

.ناقاليوالفكرتطورختبالىكمنبا

عل؟زاتهملمقارأ-اسا14)مبر4أالديا:!ذواأني!ضلون2خرونوهناك

مو!وط4دياْأيةلاختيار4ءقيةثموا!-اكة5لابتأنهابىضمجدحين

شتقد-ة!ا-الرأى،وهذا1،خرى4اكلمةبالدإْلاتا،قارنة-!لهتجرىأصا-يا

،بالتأ!دوأجدر،بالقبولأولى

:الأديانمقارنةفى!مةرنيسيةنظ!

فا!اطالنةذهوه،ا،دياننةبمقارتهطش4ثيسهرنقاطهناكتوجد

يخبضىماأى)اددييباباتشهل؟،(علهينهةىماأى)ابىالإيسنبالجا

ثذكر:أنيم!قا،ولالجانبفن.نمتجن!

ءتتءدلمحهث،الدراسةلحظالدقيقالتض!صتحديدضرورة-ا

نثولوجع!لااأو(ننسالل!الطبيهييخ)إتاربولوجياةكرو،ابينلخلطالاَناالهل

يختارأو،الميثولوجياأو،الا-تاععلمأو(يةالبشرا،شاسأصولعلم)

،الفروعبهذهوالاستحانةالا-مادةيمكنأنهعحيحالمقارنالد!وبينالاديان

وبين،باشرةبابديئيتصلمابينصاصمتكعيزهناكإكونأنيخهةىولكن

تءبولوجيةالاةثرويقةالطرأعصابنرىولذا.الفروعَ"ذهفىباتهولماير

جزءايولوجعاشويتبرونأ،ْ!مأعلىينصون،،نلفار5ألدكتور،-خاذلاأمثا

كهأ.الديئلحقيةقيءحمينةأومصورةول!ت،كلمق

للأديانالمقارنةالدرا!ماتنقدميعزوهـ3ا!3نلةاَرانهمقبالرغموهذا

فهذاالضوانفىينص،()،الدينتطور،إ،وفىكتا.الانثروبولوجياتقدمالى

1()!!ْ.Evolution of Reli! on, an anthrop. Study-!"
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حدؤد!لايعباوز.ولا،الدفيالىمنهاظر،ثا)قااد-ددةيةالزاو!

بنذط.حددماا)قهالزاويةتلك،ا،؟شبولوجيا

ءوفوممعأوءطلوبءلالدقيقالتخصص"ذافىالز!يزورةتس-02

ثل.إلمساءققلإلءددءلىبالإءساروذلاى،واحد

،المقارن"الديئعلموبين.،الاديانتاريخ"ءلميينالتفرقةسورةة-3

والثافى،الا؟م!اءالىالدءزقطةءقءتصلةسلمسلةفىدينسيركليمردفا،ول

علىال!-5القاهءخميةالقا!4ا)ضرورةحدودفىالاالتاريخعةبافىواْبلايهى

نة.المقارءوصوعأعزا.

اقييزرجوبءقأ:احعيناامضإلعهاب!ناماأيضاالتفرقةب!ذهيتطومما

للإةسانقالرو!ىيخركاالتار)إظالدراسةوبين،1،ديانأ4مقاربين

،العامجمر.

يذكر:أن!-لن4تجفينبضىبماتعصلا)ىالنقاطومن

دينطعظثإعضبينالم!ءظةالشبهأوجهءلىالمقارناتتأسي!-ا

ةوكارثجورجئلبا-شافىىوفا.،البدائىبالاعتآد،نسهيهكلاوبين

Foucarlوالا-تاعة؟الانْروبولوجعةقعهاطرفىأع-فوردمدرصة؟نقد

أحد،عئدوجءطأءلىب!للصرابنبلمجااالإجرأءءذاأنوكارتةويرى

ونأسيسبذظيممولعاأى،ءذهبياالإنسانءونأنالىالميل"وشقيه

مثلملأالمنةعلىالاجزاءفب4منالىتأكيدوضعوالئاق!doctrinaireالمذاهب

الاءخبارفىيوضعأنعرمق،ذلكغيرالى،ادحر،الصلأة،بانالقز"

.الادأنفىكلاكتركالهاموالميل،4ئةالدينصيلة

إلطبيعبةناتِالدياأفيفعلأاوض!حهذا،وكارتة8أنبالذ!ريروج!
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قأسبق،لماتأءيدوهنها،)؟(لمادفيأبدا.اأو-الار؟طلإقنقظةة!بمرنلأتفاح!"اق

السابقة.الفصولفىقلناه

إلصددر!بهذ!.حمبن)ابافيبءدا14ديئ.بكليزبىي1)فيى.الحا،العهمه!ة-3

تمبجببىوةير!مل!ها(!4المبالدإ؟"فىصةوفي)دراساتللأسفئو-د

فىبما-ادي!ىإتراثاقص.:ياوكهيرةعغيرةوكل،حدسثفرستيتيجيلو

تهدْاحدفىوهذا-لكاةشةيلةطووؤة-اتاليءتاجإ)كطالا"فىكار2دْلا

ولمجنن،%ىالمسهالزاثمدحال!حمابقصدإذاعلإ"لإحداءترإنجىلإ

بنهيرالدياناتاكلءن-ليوالفإةدحا،هذاتئ)ذا،تماكلايختافالا"مر

هةاكوليبى،للثسفيهاإمللا4الحادصكاتنا.اس!ْبلاواءتجارهاالمههجية

ثتاوطالاقياهوهذا.ةقيروءس!بهمىبمة-لارالإ"!لر)ذاإلايملدارعهىأى

11:جردةوالمميزاتئ!!لخصالالاءشافاةور%سنير،منصفىونباحثونا،ن

اطم.إزاءالحيدةوواجب.الا!خرىئاتادياافى

موغعلىا*رن؟لدين-ص!لتقهسءنالباحثينمقهناكأنوالوايع

الإم!ن4در4الديذإ!ارساتواالعقائدبين-وك!مرل!لرقةية،-،،مانةلمحقا!

حد.أىذلدبمدأ:احي-،ا!اوزألابىءب،أتارحيصىاتطورهاضوهق

ا*!رإط-تكرن-فاكأنلأيد!لالمقارنةندعكملكلهؤلاءاأنهأمع!ل3ويوى

المعلوبالاتآنجإدل.طاجحةسرو.تأوئد.عرأتمكؤن-هثاكدانولابمد*ميعبادلة

.)2(لمحاتروا

..Compأigionsبهفى،تراالمطذوا-(1).-. ' Dane 'L Hist. Des Reول!،ش!هعه+:

019091.etFils!"!5(فا.h2اParis - All)!

المفا!ةْصلييد)-إواجةور51دضأدحد/الذىانج!سهورد.ء!درئتسلوء!لاءن5(21

Comparativ،c.:كتابهقوذلك Religion, its adjuncts and Allies

..ال!كتاب!شى"أئيبمتهاوصا.،.س-اثيكلر،.
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بىدكلءقشعأأونباجارتختا،معامرصوعص44ثجزن!تءقاركومنا

موضوحوذلاثكاختيار.الكثيرشثاالتاريخيمه-لا)كأالمشهورةديانالاْءق

ا،قدسة.بالكتبأو،الاحتفالفاما،أولحبادةبايئمهلأوبالمقبدةيتطمهين

للاطلاعالة!رصة-دفيأنهافىتت!ل/،محددةنتوإنكااةارنةا"ذهئدةوفا

تضافرتفإذا.كأيرةأديانفىين105ا،وضوعب!ذا4اةإة؟االدقائقءلىالوافى

خاصءوضوعدراسةءلىءن!مواحدب!وفركلاذرو،lamءلىرسينالداتد-2

بما.لاإ-غانقيء4-ص-لمةذلاىءتت!،كأيرةناتدياق

الواقعفىنهالاْوذلاث،تجوزاالاءمها:اانمنم-بىإت*ةارناد5ُأنعلى

ممااليلعلىوالإءهـار،لهاوالتحصبصابتثةبأف!رال-لم!ءتنوءاإلاليست

يمالمفا!دلءقبادكأيرماث"المقارناتهذهوثل،أخرىأديانفىإلم!ايقا

الكتابهذامقأنكا)بابفىو-يرىذاتها)دت!لل!الالروحيباينا)ذى

اللونلهذااإلاعبعضتةديمإفيةوذلا!ا،اتلمفةا،ةاه-خبهضثق-طفىعادو

عورتهافىالمبادة؟موضتارةو،الا!لوهيةةءرةثعرضفتارة.الدراسةء.ت

؟هرضوأءيرا،إندالاْ"ضفىالصلاةبرضو-إرةْ،لنن؟اوءلاةتهاالعاء4

الات!-اقأو-4إلىالإثارةخ(4ا:وذاوس))اهامةكاخطوطق.!ت،يا؟،د

.والإسلاما،ب-يةمنكلبينوبينهاوالاصلاف





ئاكاشىيَىا

نةالمقارءوصوطتبعض
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لمض!ققكاا

يانالاءدفىلوص"الاهةصور

إءفرصوروفى،"ءوْيةشدوالإؤصان41ت!طيرإلهفىءةيدةالديئذصمن

هدةوالمشاطبواأدةأمبباير-دأعلىءوجودوجوديةكرضا،تهـددةيانلادا

ابى!ز!ةريانالاد!لىأنءكاوبالرغم.ا)تامافالافءثأوأكبلى-اءاتفى

ا)مةظلل-توىءث!ركقدرو-صردءقوبالىخم،ا،لوهـ!ةفكرةتتضمق

لءيحفقوالم!ءياض!مفإ،الخامتالواقفزةصميراتهموالناسإ!نواكحورى

!!ولا،ؤ؟روا--اةتتفوءتلد.للإلهاطقةالط!بيعةأولمحددةاالصفات

،اليومأطفالب!طيهزأؤد1)ى4ا):اليديمةالةا،ة؟ر،نابتداه(1)4ا،لوهه

ا،رعوبالرابثاطيالو)دهااىاا،صامءن:كل4الدقي4الفا-ة!هإذا!باالى

قلبعلىيفهمىماوكلالرو-ىواد؟لا&مووا)تنزيهفمالذىالتصورالى

بالالوصة-شحاقكثيرةأ-ئلةبألأنهلاةارى"ءنبماور.ضياهمقالإ؟صان

قدروما؟تهءقهبدجاهتأيئوءق3للإله4لنبباالإنانيعتقدماذا:مثل

ءلميم،يهثرأنيكنذلككلعلى4والإجما؟الهوويدةهذهقتصمنهها1)ىاطتم!يص4

وجم"ءنخاصتقييم،أوءحداولشرحأو،مفاقلوصتمقذلاثيطاقية؟

.ا،ديانةا-فةأوالدينعلمأو4ال!ءثالنظر

بالته،ا،مرفةءنيملنأنهواللاهوتأوال!لإملحلمالرفيىا)ء"لإن

لماماالأن؟اللةة.-وداك-كذيببوغلاالإلهةاخاعةأموراتواالأة-كاربمدد(1)

لتعدد،وجود.التمحذببصبمبإرأحديةللمونخهاة"ةمحهوراتوْأفكا،-ولهوجدت

-وله.الأف!رلناتمقأو
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د،عاءقلياء:!ايدأفع4،وأنءمتأيةدبماء4فىئ!ة1)-ا4المعرةاتءقتصوض!ق

إروور،ش!ملة4بةهـطر!+تقداةقاطا"ذهبمثلبالإ!اناطاص"ا،قوالوكل

الاموتاأوالكلامعلمفىئرىأتاخوالوا.المقارنتأللأه،فىء؟رإطا12بت

صجحاافيدقيبا،شياءءمرةتقو!أنأرادلأنهالفءرةءجمادىمقال!ثير

ية.اد!ماوناتاادبا)طصوصو!4ءلىتصلبالط!خوهذا.الو!ىإلى)ياما

يتخذننيمكلا)دينأنليظكر،الاصلءصص!4نةسبحثءن":اكأنءلى

الباحثينإ*ضرأىولةد.اكطورسلمفىنيويةالدالظواهربينالمةامب4.كاة

فيالعارتمرضاْنبمدأ--كامهاتصدر-؟ةكاذاالدقي4فا-ةتكونأن

،ىاكطورالدخطامنخماوةكللتقييمدؤيةاءةلمياءقياساءط:تمةم1511ىالد

.نانالإالروءىطد2افىهذاإليما؟غىاا)ىألعامة4إكمه!ميةا)ن!افىتةدرل!

فىتؤشالذىالموب-ودنهبأةالإلهيهرفأنإلباحثينبهصولطولةد

الا-هاس-يرأهأندون-4نففىثلميرح!ث،يدةفريضزبطرالإةسانحياة

ا،د!رانالاءلمتبارفىزفعأنص!بؤ"أءلى.،الهمادةعلإ؟اهحاءلابالخثب"،

هذهبينالتييزيسبحيث،مائدةةاءق124ظفيلوفلا"بددت.ا!االإلهعن

الإلهف!رة)ن.يةأم!واأوالبيولوجيةبالذوات4اطاصرالاف!وبينر،الاف!

قي.تجرأونالإ؟طةوةصالإرادةاستهلاهتع!رنماإيةتالحطناتياالدفى

ورا؟مةما!زةي-ارةو-لك...يةا،لوهـوضالق!والإيمانإن:لوثرظلولقد

وح!ةأو،جما!رثباتمجرداناتالدهذهةىالإ،ةلير.4نفالوقتفى

وأدائمسم!ونجمودليسإ؟"؟الةمالةالإرادةذواطى4ول!ة؟ءطلقةبميطة

.،شأنفىهوبومكل"وا-عنهشاءلهدوء

ذلكو.نة-ااالعظسةابطعذلك"و،لي،أءلموجودمجردوليس

آصسالهامو!-حهى،ءؤثرةصةاتذوالمماويةيانا،دفىالإلهأنلنايتضح
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بالحقطحكتهث-ونيدبرورب،قادرءلكف!ت.فيممأيرهواء--داث4!ؤاة

فيخقيطويد.ء؟نيدهأنءيرءقءكاانكلفىو-ودهيىةمم!هر،والعدل

وه-ولاولاةكو.4!ءةغيرو4متناقضا)صاثجالعقلىالمقياسفىتبدوصفات

فىواط-ع".الوقتنة،صفىأ:اطتاوهوالظاهروهو،الوةتنضفيالَاخر

وجم4عرضءق3رذالمثضما-؟ءشا،ةاةوق-لالىا!!4أْإلىالإشارةى5"ذا

4بلالإ-االظر

-:ذللااغ-ا،للألوهـوية)أ-بةباا،دتاتفىا2نلا-شااقااكقاطأ!ومق

!رْيا4مملص-طوة+"؟ةأديئإلأنوذالمث،الإلهو-ودإ؟:اتفىءطلقاجمدا

واللاهوتال!لاملمءأنءنلرغمباوهـذا.الو-ود"ذا51:اتفى!طوةكل

أداهفىالىوبقكليرفقالمو)ء:ثما،الإلاىالو-ودعلىأ"قلىاالتد)يا-حاولا

.الأنسها)!ءللابأ-طولذالمث،ذة-4أ)ديئفياحقدر،1،2ء4هذه

Iكرة.-9 البدائيةةرءلمةلمIلىلايوهية

امع،ا)طبهء4فوقةظرهفى-كتبرالداقةيهااءتقدالنىاملإاائةاتال!إن

-!ورمنوغماوة.!4ط:بظواهرأوةأشهإءارتيطتا،-يانأغلبفىأحها

14ليس5،دقي-ق)نسافىءة!ص-اسفىت-!ورلاأ؟4إلا،فىا:دااإلهفى4ا/ء-مه

ىؤليساللإكةةوقالإ)4وكون.لوا)بمبا)ضمامهيهخهأوا!نسانوجهلىئة

يما)*طأرجاهصخفىث-لا؟رىفإننا،-وهريئ4سيأوءيزةءلاتذاتهحد

تخللفىب!تقدanimismئناتأل!4إروحاذالإيمالتفيهاازرشرأىاالقبائلأن

هوأداةوءاهكلبل،ح!-وانأونهرأوث-رأو-"رلكل!الةا)منمر

؟جدأن"ذاوةىارطببةزوقياسجوهراالظثاهر"ذه)كلأنمنالرءم1

كلشخصا:داقاأنونرى؟ا،رواحبءح!هاالهاء4عورتمافى4المابيهأن

ت!دثإليهاونراه،بهاا،تم!تعأوالحهاةءقاطالى.نهاسواهال!!ةات"ذهكل
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ننبهأنمَجبولكن.للطفلبالذ:4ا)شى،نةسالَاننجدوقد.الديث!

اد؟ئفاتهذهؤليستثموءق،عبادةلشىا)؟ئناتهذهخثال!دأنإلى

وذلدالبهض،أوا)ملاةبينالةرأقيقديمغها/يخصابداقألاْن،4لاأجميع!ا

عليها.ءحمادهبايحسو-ءطه،الإ؟سانعلىنة-ياتفرضقاهرةإقوةيتمتع

بالجس!قيتتمغأنلاةدقلا:داي!بةبا4لاَلمأناإلىالباحثينةهضذهبوقد

الاديانقاريخيكد؟ناو؟.مماإنساصورةأوصيىانصهورةفىءسوا4المادأو

ن؟و)ن،ددءصرذاتالاحيانءنفيفىالَا"!ةاءتبرقدا):دافىفإن

بىتهانحاالىدفع،؟السنإ!ورةكهاريرمافوالىدفع13با-تراالشهور

بينيفرقونا!:داثيينة"ضأنأيضالو-ظ،؟الجدةأوالامأوا،ببافظ

كا.يةطرءقتعوالحوالإدراكباطواسكأتمهامتقدو،الجةسحيثءقالاَل!-

ةإن،الآ)43إءشإلىوالشرابالماء!امالىاءاقيف4وردتؤدأنهومع

.الإأسان"ذاعرففىا،علىالإلهءتثالحدءةدتماما!ةىالنكر!"ذ.

أءفاءالإأصان؟ةسأ:داقاالتصورفىهذأالإلهآنأ؟4؟ذلكالىيهافو

وانيالالإدراك-وىنف!ة*نده؟يةالفحراط؟ةأوالمل!ت؟ةسلكعذلمةإن

ويرىيىمعوهو،والإرادةوالوءىوالميولوا)ررواطفالمشاءر؟ف!ولديه

المدحإزاهبالعزةويحىيغضبوبفرحو،حدوثهاقيلالالا!وتخهل

ثضبو)ذا،أواهرهيإحولهفيضعلمنوءودةورحم!4حبايمتلىءو،أبادةاو

لوجود..يأسفوالإنسانعلىالا+ناتايصب!كأ،يدوموغضبهي!سوفمد

الاَلهةزبول،ابدافىاالر-لصىلاةءن4ادتنبماالواض!"ثصاطصاومق

و)ذا.!ددةبينقراأونحصو!4أ!اللفاءو"مقلىا)ثمورى.وقة!التغيير

يضبرقدلديهإن-الإلهقلناأ:داقالدى4بالالوههاطإصةالمهيزاتتلخإصأردْ!

ونرى.الارضعلى-اكنأىمنوأؤد.صوألوىأعظمءدا؟4بشريا،غيركاثنا
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بدفى.،لبأوصورةفىالإلهحصرفىوتحددهاأكظرةضيقذلاثمن

كلء!درالضء-وليسا.دافىاظرفىالإ،أنكنالباشاءضفيءموفد

مرتبطظر.فىالإلهو)نما،لهلام!نالذىأوم!نفىكلالموجودأوشىء،

تجاوزانحدودلاوتأث!يره-در-4إن.ءمين-صمأووءوصوحصينإم!ن

نأالضرورىءقلهلىأ؟لما):ا-مثاهـتذ)كإلىيصعفو.له4افصاكطقة

طيئا،ا،زاجضمر-ونةةد،طاصاجاداللإداقالةصه:4إالإلهيكون

إغرأءتأْبرتحتؤاأحهايةحو4-طمايضيرو-بى،والضيرةوالا؟تقاملكرا?4با

الالوهيةةبمروعون،ا،رضءققالدءإدتفزضلآراءا"ذهوكل.البشر

نإ.ماثبرر.ال!!عدواةءت،ليسهـذاأنخ،مجت)ْشافىءمدرذات

نقطةتكونأنيمكنلاا،شباحأو!اواهرماأوالطبصء4قوىأوالأصامعبادة

،كأ-لوىثاْتطورأنهاعلىالي!ايةظرأنحنقjو،الإأسانحعاةفىالبده

لانه،الإنسانله-نرضالذىطرابالاصءلمه-4-اعدتدهورقلتشهثوإن

A:لإخر-واا)!ناسأنترضلاية aنأوالاولى3ا)فكرةبمذهم3أوأقالإلهوا

.فوحأىمقبإلاالاشة-ادالى-بىءوسا!!ةأسهابيمملدو-د،تأ؟4يتصور

ا)صفاتوبين،يصنهونمائنبالتقرءاولةفىا-تهد!اأنممهـوماهـلوهوكل

:فنقولذلكءقأبمدإلىنذهبوةد.اطيالذلكعلىأعا!موقد،ورةالمأْ

بل،بكثيرذلكءقأ-:ق4؟نتللألرهبالف:4فكرتهأوالتوحعدءقيدة)ن

ا،ولى.الكلمةأ!اقد؟شههذافى.الط)ن

الاغر؟ق:لدىالالوهيةلكرة-2

عليهاخلمهاا)ثالصفات"سكأملْالإجم!ريقاليما-وجهاىاالآ،")ن

.،ب!لإأصانشإيههَعورةعلي5:وأر-ظوهيرودوتوصفهاون؟الهدا"
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ا*دت-داسقينه"ناأثوأ4اد!لا-يههترةالةق1)ناص!44يذا)دالروحأنءنوبالرءم

الَاد-4ةإن،هوميروس4آدحهاتزخر1)كأ؟؟.ت14،مرو4الخهيالحا،للأكل

الروحيةوالحياة،وا)صعوروالإرادةوا)تف!يرا-ثخصاءثلبصفاتاحتةظت

عاء4طبمعيةهبادىأو4غيرشصصهقوىمجردالىيت"ولفلم،الإْثافىاذولعل

رلهنهما.علاقةإ؟شماءلإء؟نأساسالهوالإينلإفانئمالقا4الثبجهلولقد

ثثلا:t4ْالإلهمنلىنااليوالموقفيمدحأن)1(ا):احثين):هشاوويح!

فىيبدو4؟وابةا،ببين1،-:ادلة214.إ--"ث"رونا)ذيئهـؤلاه"وقف

،الميزانكفقانيهت"ادلالذىالصداقةموؤفودكنه،4ا،-!ى-

5-ذهوأن)2(4الصداةفىبارعونالو؟انيينأنألىالباحث"ذأذ!بو

منإن-ى،لمياالكللقوىاإا-صالاتهمعلىات!ست4لا-!ماعهايا!همالخاصةالميزة

بأسلاوقدر،بالرجولةءفحمءهـجيقطرةذلكوفل،بينا)قرايقدمأويصلى

والا-!راع!.رالوةارونالمقرءىلواالفخراهـن:مثىءوالإحساس،ايهراء4اءن04

صلاتهمتصهـن،وعدمللصلاة3موقوةفىنيين؟الهيىا4صة):احثاهـذاقيكأذوقد

يمو،المسكنهأواطصوعأو4لامبودتكراهـيت!معلىرة101أ)--ودأولركوع

التوسطيمالونأييناليوناأنأت!طنلاحظ:اول!ة،إبربر-"براالحركاتذه5

الإله،حضرةفىتليقلامما(4إهظهاإا)مفصورصوالاسهتللاءأنت!برونمجيث

تحفيئأنأيظنلاظ،؟الإلهح،إوراواةيج!رءن،رلو،:أصد!يقول

أصلوءن،الَافى"ة-وةءلىنييناليوناأذهانفىاءتدا،ت!ضرةالح!اةثل

j.خابه3فىءيارف.ءو)1( .F Heiler, Prayer, pp. 84 ffكا4أتا):ااةصلا

.امدداءداقم3

"..85المرجعضى)2(
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.لوبما-!يركلقك!بوصلواعوادادذ

الإلهاطقيةأوالمبرداءكأوع-قب-44رؤفىيوةق)ماحث110"ذاأنغير

وقوعء-دمذلكو?ى،الإله-وىشىءكلمنوفررعلرالوأقعفىنهاةإ

فىللإلهافا-ةىاا)!صورأتعلى.ألإ!ىا،صدرءيربطرةتحتالإذمان

عليناظرنهصرذالاْ؟ءله"ذال!سا!طوتةصهليإلىيحتاجناقا)!هيىأكر1

ة!سب.قالدالجانب
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ية:ألي!وددالألوعية-،

السلامءاء4!!ءوأر-ولاأ)ةيءلى/قينسااءأنيثو-ودثيوتكلنبالرغم

وقد.ء"هيين6"4-ىأوواحدالاء:ادةعل-روءتتقروالم(1)رينادبرفإن

ذبتلم)ذ،أ-لاماعلإءموسداأةياد"وقبلهذهةملاا)يمودورث

!وويةال!طياناتا)دب!اأتتالخالص14)ى1)فكرة4وحاصقاطحةإصورةلديهم

.الا؟.ياءالإ12دط1)ى،الواحداللهعبادة

كأدةيدةء-دء-تو!اتبين:دىأليمالثراتفى4الالوهبصور4تأر-حو

إلهإالةولإلى،ةبيك"أوث*جمهحم!!!كلءى،وه!أوصنمأوقبلىإلهإا)لقولمن

ىافى4الإ"وْ-لمةالطوا،نبماياء-إ-لمةذإكإلىدءت،كاإصكلنأق!اوإص

)سا:يل.

النصففىالي!ودهؤلاهشمتلمفدموسىسيد؟اأنا،ؤرخونذكرو

يرسىانبذلكاصطاع،وأز4ءىالمسهالإدقبل4الثاتسف4لفالاْءقالاخير

نملمأنناكاالا.و-لءز-الله،ي!:.،عبادةإلىأوالتوء:دالىيدءوقواعد

ءوجودواحدإلهإال!ولأىأتوحيدقادسىء!ء4الإدعاالذىتالدأننرى

يونالهبرذا؟!،5د!و.بندإلىةاظرإذا،ودكننا)مبادةبايرو-د4.اطةيةعلى

قيصورنيواوكاإل.فانل!ا4هبْللإله-ءذبداْيخا"لمنادة!لاهنسد،الىعتم!ان

Jردو،لاسم!ىومقرا،يا"-5ثكل!ليهوهأن -iiيخرةمنالإنسانيةواطف

هوادةدونليرقا!،حربر-ل،ءارباإ!ا(زممم)فىولةد؟ن.وغضب

دينيكنلمو)ندينخاقىور،بئهناونجسد...أعداثهمضدالخاصلض"بهلا!-ل

.)2("كثيرينلهةاَبينمقواحدالهعبادةإلىءهـاحةدعوكان4أفاتوحيد

فىكاناوءبريناصرائلأنوالراجح.لةصرا"أبناءافدبمافىأنهسممكلأطاقوا)1(

لممثائر.اصبنالأ-لفى

.IWOاIالفدبمالما!نرات)2(



لهة2بينءنالهءبادةلان،ذاتهااقوحعدفكرةغيربالماخذاوء

واء-دافان،كثيرة6"4فعلاشاكو)نكانتأنهمعنا.monolatryيينكنير

أنهؤمة!اهmonothismاكو-ليدأما.يدأنءبأوينبضىالذىهو!ط

.)1(حدواإ،إلاي!بدآنينبضىولافكللاحديولا

Oبر!أقىقدموسىسيدناأنومع (Sبالإلهتتطءميزةوصفات،محددة

-الاصحعلىأو-،-لالع!عبادةفىو-حوا-السلامعليهحياتهفىأ!مالا

وقوعهم--لوالقرأن.جموتذكانواممهمكانتالتىالحبادةتلكاستعادوا

.)1(ر؟تاعاةإلىمو!ىسيلىناذمابأثناها)حبادةهذ.فى

ومجدد3(ةلاسرائهالهعلىكألوء44بثرثصفاتالخروج-فرفىوتوجد

بمر-لمعين؟يةالي!ودفىا،لوهيةف!رةتطورإؤرخينابحض

اهـ"كل.بنا.ءرحا4-3اءيكلبناءءاقبلمرحلة-ا

الارواحوعبادتمهـبىائإثلممفعهاتختاتفقدالههكلتاهقبلمامر-لةأما

ةالو!وتمتال!كلهـىحينأما.واحدالهعلىاترارموعدموا،!جار

الإاءيهوهوأصحايىكلفىالةبادةتمركزتفقدوسايمانداودأيامفىالسياسية

بعضيراهفعماوثككثيرا،البثر6ء-4كلاد؟نةفىيفوقالذىا،وحد

لتثبيتياغرضادنيويصهوركانالإلهتوحيدهدفأنالاديانيخقارفىاباحئينا

الولاهعلىكاناوسليمانداودأنالمعروفإذ،عايها4ةظ121أودالع!دولة

،واطرفىج"يىتاكمحو)الخسةالأسفارامحنو"):وراةباسىءونابدقىأ(1)

وصلاينا)ت-القدْدينيحةوا)ثسبخاخارا،شلْ!:ت(لوعو،والتثف"والعدد،يينواللاو

3ء/1166الثدثما)مالم-راثظرا).معا-اد!بصداطاةصأض!2الى

وو.-ورةق21(

.ا)خلقومهشصباأو،ياااأفهأ!كو،الحبقمن!اء-ع!نهكوثل(3)
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ايهودانوا3.الإصلامفىاءريماادحتابذالمثت-ءل،؟الت!-حهيىلهقيدة"تام

دةهـء15سهـصاأضمرئهاتاثروتؤ،-كرا!همإيرهاتاكقيةادقيدةذه5خاطوا

علالمطلقةيره4!لىا:-ماقأصلفىا)جاحمثونتلمف؟.يهوهغيرأخرىلهة2

أنهاإلىذهب!نومنهم،اطياةءادةءاتمأخوذةأ+!اظقءن3فة،الَال!4أعلي

لاءدالرأىوهذا،إنالاعلىاس!4لذكرز"ص!ا(!وثا)ال!اءباصءيرأإلىهندا

-خعهلأن-تهكد11وءن،4بهعرا)عمةخونأنفترضلا؟4،حقيقصاسندا

.ثصديانت!مخصااخصمقشىءعلىليدللياعر41ظامجرةا،المرحلةفىا)يمود

يبحدهما،يره40الالمالىالمدو!الصفاتبه!ضفى؟-دقد؟.افاذاولءنباهـغمو

نأفىأباحعينبهضارأىعلي4الموافةو؟يهق،افىقالإ،4إيعصفأنممايجب

ألمفاتالإل!ة.تصورمما!شأنفسهمأألي!:دصفاتزصورقداتأ)صةتلاثمعظم

،الدءاهفىالولوغيحبءدمرةالإله،ىئهاالنفيصورا0شادُخْجىدالوافق

الولادةالي!ودْتبواأنا"رألىاب-لبها؟ا،ءرأو4ادسءقيتحرجلاوهو

اطفقعةمرةلجتهمنللالهالانزالذا5وفى،4افيا)!زيرأن:قالواحعث،اللهالى

منلولةاللهيدا)ي!ودوقالت،تيراوبةثحماالجدوقيضكألباليالإلهمهونكا

)1(000،شاءك!يفينفق"بسوطتانيداهإل،قالوابماو)منواأيدجممظت

ةقاكا.علىتحافظلمساوىكدينيةأيموداإنا:ئنان4باطنقولأنويم!ت

.)3(4الموروْيمةدالةثدالعةااستمهحماب!نتمنعولم

.6،!ثدةا11(11

(c)شابأحدالد3!ور)،*صتاذ()1)ي!وديةص-إبالى"ود3أ.داخامةدماطلْىرجعنا

-ممةضابو592،3وا)-مادةالأ-لمرم3+شابالىوار-ح.15ة!دوما581صوخاعة

Historyوكآب،اطبةالأدبان of the Hebrews.
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أسبيحية1دالالوهيةفكرة-4

المتدرقيللإضافاتؤتيء4!يرةملإ!وا!4اورفىى4الإرأكصثتحاط

فى.ا؟ردا)ةوحهدةممرة؟؟تلةد-زمابئتةولهماعلا:اهو.اتصورالاذأ

و؟نطكاأ)شهثاإو)سو-4الاسم!-:درإذسيما-أوكان-أروسدء:ايىح!4

نيوسمةدوأصابيفهاألمجردالتوحيدباثلينالقاوءن-نمااكيمابأيركيأطر

فىالإلاىا)!تصورءايهدورالذى2!وروا-4اله-طةطينهفىإطريركيأو؟ن

فدمتا)ىالعفسيراتاليهءصمومايدالجدالعهدفى---لماهوا،سهحعة

ءهرفةفإن،القديمللمهدالمسيحبةاستصحابصثو.ن.السد"ذالصوص

ولقد،الإلهبص!ورات؟لةبلرياوءسأمرااءبب!ر4بةا4ا)الوءىنصرص

عظةماِاليهتثيمى؟4الإبرأنالتصورئلالقاالمذءبعلىكثيرة-"لميةاتكتبت

عاباللهصلىالرسولةادءيىا!الوثخط!4!بهوهى-ابل4!هأواطبل

.وتصرراتيدءقاءقذلك/*دردوءكاابعداكلإب-وسلم

ةلمسفه4وتحلإلاتكبيرةتطوراتا)تصورذا5اشورقدأؤ"فىجدال،لا

ا،ولىا،رحلةتلتاىاالة!رةشكتولقد.1،در-"!ن4إفلا-ةايىءلىعد!دة

فيما.الإلهةحرةعلىإرءاأْلله-ءقي

منا!4اأدتوما04ا،كرنمواصت!لالو-وبا،سيحيينإحضرأىوةد

بفظت-لملكنهو،4،لوصال!كرةاصهمممىاالمذهبإشاهفى،ءذهلةعشوف

يد.الجدوالتصورالقديمالعصورإينلا؟م!-اماتحقيقصدىفى-:دوا)ق4إعوالص

صيحا4للآلوصا،سي!ىالمذهب؟نإذا:إقولهأيخاإمفهمذللثريروقد

الوحىيكونأنذلاصا!ةىفإن،4االإؤصالاحياةاة*لم!4االظروفةةستحت

كام!؟إدراذلككدرانلكلو،الإلمى؟بلا--الة-:4،اأو-تر!بةد?

يقأفدوايمانالإودرج!44دثالةصدرةلمةاءللاء!ماده،لتدريمراالاتتملا
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ابفى!قييمكنأئه!،ابباءعاالر-ىاليهمتو!4الذفيل!ؤلاءباكسهْ

العحهيروص-ورلاة-كاراأما.يةدأليم-والىبماجوحوالرالصورذاعناءهـ5

الكنا-4خاصتها1)ى4إاك-ران،؟تنااليوافكراييرتأالىش-حفقدادتافة

.(1)ر-4!.يرةبدلاءوت!أكأتفىؤدالحصورخلال

لايشرحونن!مو)-ح،الإلهيو-وداف)يماالىالقديمدا)3سهثيهابدو

نينرالةبينْالمحصورةالةترةفىتمتاىاا)عتابات-بىلبإضما،ينا-شو؟"ولاذلك

علىقاط!"دلالةويدل.يمةة!عقاثدإلىاو-!ععلىمق.والخاءسحالتا

عقعدةكونفىنظرزاوجلاديؤومماا)مناءهـ.هذه"للاللاحقةا،جيالتأش

ق.م085سنةالمترفىجماهوء-تكيبال!أمثالطعتاباتأن،ادباقةكلالتوحيد

معوتتة-قيةأدحماوا،ديانأفىالمأهورةالصفاتس!الحقالإلهوصففىقتما؟ل

.ي!ودلاور3،ثاإفقا،جدلما،لرحمهاالهقيدة

؟لاثة5!نادُ:يلىماالى-الالوهيةفى4صيحهثفةطا-نيونالمل!ذهبوةد

فانو!،!وللهإوءيىى.،شللم5و!"ا+ةدسروح،ابن،أب:بأ-ب

انالإف"ووقتلصابوالذى.الاَخرءيرأءدهمافلإسذلاثومع،كلهتام

الرألى.هذاعليونا)فطور!اؤقو.)2(،شىءذلهفلم4ءةالإلهأما،نة-4

تيوناللاهوو-حمارى،التثايثة-كرةلتأييدا،سىء-ةفىجبارة-اودبذلتولقد

الفلسب"،الوجهةءنالفكرةهذهتدعمءستقل!!بآلةضا؟.ء!االدماعفى

بجاءمةاللاهوتفىلاستاذءثاور-خاب"الك!تب"ذهأحدثوءت

فىتيوناللاهوهـوْلاه4إإو-!هدؤدالذىالدا"لوملخص،)3(أ!-فورد

1I)ظراof R .S .E art Divinityؤ!!ع!.ح

.12184فعل(2)

L.؟تافىكاودجسونءناردلهوصاذالأ)3(ءو Hodgson, The Doctrine of=
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الىتها:ارىايمونأنوجبلماأنهموحزمابن؟قماا)صليثك!ف!وةتدءيم

،القدسروحذ-ءىا)ق!دمياتهوعامحياةلهتكونأنوجب،لماوط-يا

وأاك-جسدةادكا!و5الابئ؟تولمانا.()1،الابنيىءىإذىاهووعلمه

ايىحالدءلىطلقأنمع،إ-لاماءإيهلهيىىئضةاإرا)!ورةفى4اكحمقة

ا)مقيدةفىأساسياآءنصرتشهكللال!ىاا"ثكأءضاوةممرة.،أل!مة،؟4أإلىُ!ذ

وصيةءةعناصرمنز4حووء!،ا)؟!ة/ةظر"أ:اشونأدرسوؤد.ا،-يح!4

وءلعكلمينفلاسفةمنلدىا،-فيبمايةالظرهـذهقورنت،؟4محدْنةطوو،أللا

المسيحيةفىال!ء4فكرةاوعخا:2الادإنءؤر-ى.تكثيرنقدوقد.4وعوفي

راةهةإذنف!ثالة-دسوروحوالابئا،بءيرأنهاقيلإذاأ؟"أ-اسعل

.)2(بما)ترالىالتلميثإتقلانصسبوب!ذا

يةح!ذكروأالمملينءلماهإهشأنالصدد"-ذافىذكرهيةب!ىومما

ان!رءاولواولم،فيإ-اا)-"بإ-انعلىاللهالى4مةم!وةالاةوةلفظورود

أبى"المبحأ)-صدقال-ث،ءيرهوبينبية"ءثيركةأن!-اقالواإل،ذلك

يقولوا:أندعواإذاأمر!ا،-يحا)-يدأنيذكر،!مماوالهمث))2،--وأبيم

لثلهكان4ءلمهفيادأ)-يدأنءنذالمثلمأها1"ذايىتذطو،الصماوىناابايا

.)3(4إ4"خاصثةأ-علاف4عنمنا-4أيةفىيثمرولملاتباء4ما

=Coral! Lectures) Trinity)ءو!!المذ!بات5نبألآسا!بااولاذصتالأاأو-بي"

دفي.41الفكرضوهقتهصبر.ذلكبمدبحاولْم

.1/94لمف!مل)1(

.11153ا;)2(

.!!رزا*

.111،5فمل)3(
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،الاسلامفىالالوهية!كرة"-"

والتشبيهالتنزيهبين

،للحوادثونحالفتهالإلهوحدهَ)زاهووتوحهالإ-لامءهـاحةفىجداللا

بهائلالاواا،-لونأمن،كثيرةال!4صةاتعرض4أةفىذلك3جدالَولا

ىحذرْولضد.الإل!يئ)ذاتباوءلاةتهاعقيةغاحول!لجدفىالد-ولدون

طبي!ةفىا)بحثفىلالإيةطأو،الدينفىا"-دلمن4علإاللهصلواتالإ-لام

لإ،ا،-لمونعليهايح!ملأنيم!قخاصة4.ممهرةضنالا،ذاتهاالإل!ةا)ذات

يراَتوؤو،ةعناصىءالىالوصولإلىفيمايىبيللاؤ؟تهدواوبطاؤاتهمصنا

غوامضوهوكشف،إلصحيحدفوا)3ال!كىجنفىالم!-:ذلد!الجهودل!ذه

الإل!ىالصورإزاهي!!همأنماتحنكلالمسلينالقر1نءطكاأ)قد.لما)*اءذا

وأ-؟4-ابكلممثليتهءدمكدألقد.-لاله-لبالتهاطاصةبالحقا!قوأمد!

صادتهةأكدا)ذىالوتتةى،،هصىثا4عليس،.15و-ودنرضعلىء.بيته

يد،الورحبلمنالإنسانإلىأةصب5وهو،وقلبهءا،صبينءول"ودنوه

ذوةمئال4تيفربولا،.".ال!وهويمثفدعاهإذاالمضطرهـمجهبو!و

مايهلمو،!وإلاايهيملاال!هـبمصاعهـكأدهو،لارضاةىولاالسهواتةى

ا،رضظا!اتةى4-.ولا،مدياإلاور-4ءق-صصق!وما،اءحرواا)!رةى

.،بينمكعابةىإلابرصىياولارطبولا

لقاءطاتم!برا؟هـارالعزينهـنالميمإؤمناا)س!مالةدوسالملكوءو

أخرالىيدالمراطىالحكيمالت.،دروهو.:ىالح!الاسماءله.المصورها):ارى

لا-ظ؟واحدةأقيؤىخيب-ايمرجماأةرأناإن!ت.هالةالةاتالمه"ذه

قولهةىوذلاث،ا)دءموالتثبيتإط)قا4ا)-!زبين-ا،سالينعلياءبهضذلك

البعير.السميعوهوشىءكملثهليس
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الصةتاتءنالإ-لاه!ةالةرقءوقفا-تاهفقدذأككلهـتبالرغمو

ثيه.8اوا4ا)تنزءش!لمةبوضوحأظهرمماالآياتاب!شتة-يروءت4الإليم

اثعكلة:اهد.اهمية

كأىالتىالنةططأدقءت-صترالأاوعى--:4بالى4أ"ئمبهواالنزيهمسألةإن

ةأ)صدار"ركز"تلAء-ألةلاحها،أن1،دوءقار؟4لدت:يةا"الفا-ةلرجمابها

يصوربأنأولىأي!،ةىتهملا،صمالمحينهـذيئةتجملةوا،.دينلاىباك-:"

كأريدإلى؟صل-"ى،لمالهءتو-إقهءشااللهإ!ادإإ4تاكيزةكاأ؟*رق3الإله

ا"4وا)كلما4الإبابهتزولوبذ)ك(4ئهخهـا4-.بيأوأولىع*)ية!كاموإطلاق-إم

4والمتارْيبوالتهرا"ث:"4اةىن!رقأ،أخرىوءرةالإلهالحرةالإرادةالمترجمة

وأ،لخاهوقوالقاططهـ!نؤيماءثوىاذكاالو-ودوحدةةءرةالىتغكاشى

.؟نوقتاأوبمالىأوخاقىتنتهكلبذالمث.:طلمين،4والطيهاللهبين

هذهءت.4الإجماؤىيانا،دتخلفةىا)ةلاسفةوا)باصواصاءد)لةد

ترصجرأىق2.وزوضغاؤتءنكأللمخاصاءهـقفاص!ؤذوا.و.الاثإ"

مقارنة!سردإلى-ؤدى-ستمممما-4صةكل،دا--هعلى-رص4التنزكة"

التنا-تعملتولوشى،الاةظبر.ءردةت4ةالةثاهذا؟نوإن-طاقباالله

الىينسبنصكليلتأوعلى5-ؤلاءحرصهناوص.الارز-تمكمثلالمقدص4

وأاله!واطفأوكابى!يةفيماالبشراثيراكيظقاكىالمفاتمنثيثاالله

بذي!أ،ثمهـؤلاءظتو!دم!ْ!أوح!زاورطإباكىالا.خرىالهيئات

جلالهخ!فقولاا؟لهيلهقلانقصكلءتالإل!ى،التص!ورينأون

وأ)وهيته.

صفاتلي-ة1ف!هىهاء4نةط"منالديئيخلونبذلكأغمقيفر11هـذانصىو

فة-4بهالمو-ىالديئإنإل،لخلقابمصالحقي،والمرالوجودهذافى3ؤش11الله
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وإت،متبادلةعلاقةتأس!سهخماء14وعل،بالخلوقاءالقيةءناعلدلل

وشعورناأقايأْئمامنايكونأنثحقلليسإذ؟المساواةتبةصفى!ءنلم

الالإيم!انعرءصماان.4البإيجا4صة4أتءتعارنهاقلاءطاقمبدأكأولدتىا

قبيحاوذيب،لفعا،يدص،ءى،أسىءو-ودإلىت-4كأا)تباا!مرلوأعا

ال!فئي!ثبةالجافىإءدأالذىيقالفر!ذاأنفىىوه!ذا.الحا-بينأسرعوهو

لإخلاءأساهةد،ةمالةصفةيةأعزووءخ،ء،"4ءير!اة!اصفةكلبساب

نإقالننويمكل.ءنهاالنةصبهادبرإأ!قمماعش1،ليهاة*اءن4ا،لوهه

نيا.؟-ا!يماتترأ"كوءشايخر!لا؟اكفزهذا

ى-اليهاالصة!اتكل4ةهالالوهويةإيجابيةفىلالىالذىيقالفرأءأ

وبذلكالإلهالإ؟ساقعلىالمقياسطق؟4ف!،والاءضاءوالاحاسيىالمث!اءر

الإحح!اسقيةولض"اإة5إساهـذاوفى.ءصتواهدونءاإلىالإفىىلتصورا!هط5

ا؟غ-اجإلا)ذنيقفلم.وفعالت-4الإ)4إيةإ!ساإالاعتقادفىيتمثلالذى

تأسإسيخسفودءن،وتوازنفاقافى!يناباْ!نبح!معطر،ة-4ْ

المنهج.هذا

ال!ندةفىالاهتيىناطور.كااطلولءذ!بأنالمسي!4شراحيمتقد

وأو-"-لمةخير،Logos،هـالكلمةاللوجوسفكرةأساسءلعل4الشرقي

وبناء.الرأىهـذا.)1(والتشبيهيهالنزفكرقىبينأخويقواء4لللاهءاولة

عي!ىوفى-اةفىتم!ئلفعاضاحباإلإ)44اطه110الماه"4أوالمابهية-صثرذلكعلى

يروتبرتفسكلص:ثمنلفايةنافعالمبدأءذاء!لأنيرى.نكذلكءؤلاهومن(1)

به.ا\خذ1عدمالينا!ا)-ويةءلىفيمىولذلك،اموز-ةااك-ربة

،ومذء:ابةونبميفاطر))ختوت"كتابنا.كدمةظرا
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فىنصا)ى)-)1(لةالة+طالروع؟ة!ةذلكل!خ"ادراهعلىفوأ"

م!عليدلءاوءكانزمان.كلفىإنإ.4ا(اللوجوسأنهاعلىأحعاناالمسب4

.بموطز!أوبرشخصأوبذاتاختماعها

يقضىالذىا،خيراكصورا5؟ذقيد11-"-ءسالباحثينبصضأنبأ*ِوا

-اظالاصلمتةسورةةويرع!،إشضصأوبزءقتحهددهوعدملإلهشخصية،لا

اطلمولط.4قيطرعلىا-ءجافىاللهثرإظمالقا!يةا،ولىبالصررة

نهبأالله!فيونأد-جريينءتا!-ارسبنضرهيدأنالاحثهذاهالل!د

ة-حرةءنىا)دأةةحيراسس!ؤ!إلىدعولذالم!و!ويدركأنبعقلا

ء:ياا4-0"الم،1)40ؤعصكطهـبئءشهاللهزرظثمإلىشاير-5ى1)أ،8؟أ)"شه

أذىاواطعلأالتإؤضإةسفىتخءثا)با!ذاأضاو.رى.إدونه؟لأ،عه

يلاحظك!اوإن،.اص!ا.بينيخاهتمنجا؟بعلىالانتصارأرادءبئفيهوخ

الإلهوصذاالة---لى؟!اِدأ-أ!!د-سورةوةتقاداءورإثاإمت!كانأنه

.اطإقءق

ورءةوأ-!هزرقص--دثثحو!!أ)نةاشا-ةدمؤدزالمش!4الا-لامفىأءا

.النةماةءذهفىرأيهافرقةلكلكثيرة

+؟لجا!اةأ،ش!4هذه-ولت15الاتاس-4و؟حت

نص!اتمطىير4آكلوْولو،تكواك-ريها-يزانب!افىأخي!قياها-ا

ذللا.لمحير

تايق،لاعف"أونةصأىعرا)!تمالىه؟*ق4التنزإمعقدا!بهاه-2

حقيقتهاناركا،ة1،:اشس4يبا)ةرفيها؟ماد-4إةالنصوصاإتؤمقةروذلاثخو

نة-4عنلهتاؤنا،شىءشله3)ي!اللهأدئلايرىيئالةر"ذ)وءةل.اللهالى

The.إلفدسروح:يايةمدناأ-يا(1) Holy spirit.
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لإتلمصقهكلتهولكن،-قوالاستراءوابرىءأكْزولواو""دانوجه4فيلهن

.اطثلانأرأءداهلذالمثو!-لومة

اثوت،.8"فىذالمثد!ل؟4اكضبثجماْبفىاخاثاقي-اه-3

.ءصمةبوا"

ويدو،بالإع!اب!-ديرةإ-،ريقةالجا؟:ينشمجهحخاصاتجاه-ع

تحديدو5إ!-ددااءإفىمواا2.أ)-صسفدواشبهضفى:دتءاعشأذإى

الةرنفىا)ةصرفأء--لامهـنءلمرأىلآ!اوصؤخار":ء4ا-ثاويها-شا"تممءة

"ةالتةرضرورةأ"الماهـذايرىو(11)ا!صا)خةءق+بث!4ثنناةو.لاجرىالثالثا

إين:ةف-لثصتوإن،)3(الةهلوصةةلداتصدةئن4الالوهستصثرفى

يمكلالتفرقةذه5!واصض"أ؟4ويرى.أههلواالنشاطناحيةوب!ت،الذاتطبيعةأ

هخلوقفردو+دلح!فاتهبينا،صحءلأووخلقهاللهبينءلاة،و-ودتة-ير

فكبع4أ)-فرةوهـ--ذه.إة"لاصفة4ذولا؟ا!داتصةة،ولىاافىيةيسىو

(:يهاكنزمن3ةأن4يماشر!لء،1ا؟طثجيهويها)خةزوه!فىاللهبصهوررةjةس

و-جقعقب-4الإصساثباتإ4.ا"؟اءقميفموأن،يليقلا!االإلهقيصورأ.مدا

أ)بثرى"مقلهـلكلااكى4االافإا،صصاإجاتصوهفىالو-ودفىاللهة*الية

بيه،التث"لةظعلى،اكبهت"لهظضليةالمالهذاان،ل.-واها

نببا-نبينالجايئلمذدنفردفياهاأىفى!ا)ظرءتأباحثاهـذاويذر

يخرء؟ولا،اللاشىإلىالله-ةزيهصزر-كملا:%لفيقياكشبيه؟بجماو،اكزيه

ت*الذاتهفىاللهأنذلكرء"ى.ة.يثا.!يفيت-لىالله،ا؟-دإلى4ثبيم

هـ.382إ:وفىالىشاتااللةيدطةا--3ءو(1)

وء.لا+،ذابْدا+تأوفونذاءعلاإفا.زلىة"ا+اءااتة-5.الات!ؤاطأء.ايرى!-اومن(2)

.عطأت.ء:ا-ةةقرعه5-شقَدز:قراصماتةصبلءلى.:-اماوع!.صنات
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-فلوفِدر،ماتجهل!رهولا،ءقلجلالهحقحولمجومولا،!ممجدهل!

الله.يرىأن؟بلاى

.ءتاتمثلأنمابصآ-بيةيربومىدأنصا5ا)كأ-4الالههالصفاتودكن

،الخاقهـذامقبهرقوالتىى5-ء!دةلهومصودخلقلهعخالقالالهعلاقة

لةظإن:قالواولذأ،الإ)"إينورالهثبينإكماءلتب،دلحمدودهافىويمون

ىءتستد4!مهما1!نمأأى،دلةاتاا4ا)ملاةتذا،9ثفةكفاااظلالةاءقالرب

ى06بابومص

خا)!فاتهذهملدما)كجفف"سأنْلاء2تةطخلاذاألواصخاومن

!وفىشأنيومكل-.حا-نهنهجمأالاديانة"نجىءنبماثنات!ديماا:فلإهـنارغم،اطاق

!!.ا!اقاااهذ

ب-دانعنا:هداكلإ-دةوأوصاة"المااؤ"سريالة!هةيةإنبالولذا
.ةثرلمباا/"اء!ررباإلايةخدلاالذى.إصقلا

لابدءتاللهبر4؟خبرماكلبأنالاءخةادضرورةالىإهضهميش!يرهناوءق

ماومدىنحىن6ءمرة"شاءدىإلا،صورلا،؟ءلءيرتيبأنهيوعفوان

كالدىءبراليمىورولا"اللهعلى!رفالفحدكفى،صا-لمققطعنا.

له.بأوالإله

يينفيهصا-معالالاليفربا،حياهأوءلم-اطيرانم!الىبه!2لجأور؟ا

و(ء،!ط)بهضكاخبارإلا.أ.يهتاللهءتالدين!جمالأوالعالاهأسإرأن

اموضوحءنواح!د،جا؟بلاحظة-4علىأقوالهمثؤ-ونالذفيا،جنةءلاه

ةجمكلواحد.لمفةلىاصاحلهفىالجنيهفراتهـتجطر44الخاملا!امممأو،،تجمتير

يلا!ظواأنجمصمال!متثأوأم،أكالمزأووأحدةص!ةلاظقد"ؤلاهمق

منواحد؟نبعق.نجص!ةأنجارمكرقوبالعالى،الجنينأطواربميع!
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جلأله!جلمغ!الإلهأفأنأ-اوه!،كا!ا114"قيةعقض!حاولب-.ألمحم!قة

مء-،رت2فاق6أ-تاحوهـإ-ى.ال!لمفىر.ءو-3.دىعنهالهلاهأخباررف.

ذانه.الإلىالوسعمجالثصررولا

أ)نظزىالف!رحمبلهفا"بالمعرمصدلاأنهصتْأباحئينعئيررأىبما

لاخلاقواا-لوكإا-ممثهلف7"روحية4إاك!ر-و-دأتءنلابدإل،ققط

ئذءند"الإلم"الصفاتوما.زالعصفييقطرءقأروءىأبعاثبالاة!?ل؟

يكلهىا)ذىكا)-ورنصفاتزا،الذاتا!اهءاولةعناهتل1تصدحدودإلا

هوالضلالالحيرةءةاهلىرشاالتردىءنافمل

4إْة،امادإافلا!،-اثإم!ذ4ال!-ا"ولرغمأ،أإلى4الظ:؟ردزأأغير

حلولمنذاكءفىتر-بلما؟الخاقوإيناصةاتا."%بينبا)خو-يديسهحلا

.و-ودو-دةأو

،اطاقفىأثيرهوأده7ايةز"الإسا!إلاإذنهلالةصفاتةءهـةت!قةلم

إطلاقاأو.صعكوئاي!ونأنأو،ف!بىةمجرديمونأتعقبتصورهوالبهلمه

المتطرفة.الصوفبةاْو4الفدفهالظم!نمبىبهذكالىتشيركماطعا

الأ-ؤ!فالإلهءضاالإخبارهى!ل!انهرأىأةفاما"ذ.شبهأنراواخ

كل.وراًبردلة-!"لكوإالإس!درىأةلوطينأنءضابمالىأوأخلاةى

وهذا-لجاك8مونوالسىاءيرءتإصيىوهو"ائلالفضداشةو!كطىميل

جمالواأيمههـىالمحير"نه؟خرشض-2ءفىءهـحة-4أظوطينل!عقبالمرغم

هذهمثلعلىيعلبا)-أيالإتج!اهأقأدمرمو!!لاظهـلكق،الا!ى1

لديهأيسبلى،ير!دولاثفيمكرلاالرإ-د"جمأنإبخهم)صرحءى!م

،+ابة-،ش!ور

،دىابأيمةوس،ي!دس2أتأ-داع*لمىإ.والهرفيكاط)ذ!4"أْرثر!.
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عنصاةواأنادلينوا-بفإن-4خافءتولايهيىبينمقالباطليأتيهلا

.نة-"ءنما4إيخبرؤ؟!ينا)ةطأصدقفمو،؟4شأ-ا!ء:4يثاطدأصولالله

هى-صورة)فظاللهءنالةر2نفىماعلىيمالمبئفحإن-ا)هاء،الصورةأن؟

،"يرهانتقورو)ذا.4ادلتاةالإفاْء4باءهـابإرضاهافىليأ!ورةاوحدما

صوهامقدأرظهر،الا-رىنات))ديافىا5ناعددأ)يا-ابقةااكصوراتمق

؟وةدر-4ء*نره:أبعهجافىالبث!رىإضلالمكراء4تمهاوءلاه
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فما!تِحك!اء

ةداأص

ن؟ْهـوجودالإنساناثهحورتدأوى،لتهالإ؟سان4إاش-اهىادةامهاأن

تءتدأاخها.كيثيراانفالايةوقووإ-5موجود،ذا-4باطسرك-بىلا

!فاظبره-دمدائماةيما!كللى1)كاا):؟ء4-لك،عكل.بد-ةالانمانعلاقةقيطر

ومن.:مثكل4إقيجرالمبادة-"إتاشمرارتظهروهنا،التامواستةلالهتن"اذاا

الفرورةبقطرءننيةالانسااءيلةفىبإصمأكلإشاوأاعها!ل1خبمأنالمعلوم

ءيرماوبين.4ئةَبينعصحةعلاةةلوثقالانسانومحاولات،اطا-4أو

ذاب"،الاتانءن!ؤ-افبذأت،ر؟!،بقوةبالا--إستو!ىةابا)ن

لواخوا،نق!4كلءخدواكاسبالتعاقءبرراتبهصضالإ؟سعانوبينبينهكانوإن

عالموراهكبرى4بحقيةوال!ملوا)ثهور3الةلمق-5لأز4ا!دينانصفقدأننا

أ!اقفىكونؤدإل،الصلةو:"جالوؤتسنةو!ق،ش-4داوةوقالافان

ينا.د-تىا)حبرىاءلة"قةالىالإفان4إفا--"ا،8؟سانلااذا4الةفىالهالم

R.أ-ودإفروال!:يرال!احثأنصصح ottoفىالاسعجابةهذهلءْاءتر

"ءذاءشلأتورر"ىو،،ث-كورأوءاطةيةاستب!ابة،ا،صاسوفىالةالب

)41ددوؤثل!رمو)ثبا"ل!ولااثرالثفه crcat'cre conseiovsness)لاحساساهرفاأ

الدنوجايبإلىأك-اىأ.!واا)-كاءلا)تكزهواحد2نفىتي،حال!4ء-5صسضرة

علجا،4الاشاقتصرتلوأنهنلاحظو)ء:ةا.د؟وإ"تقيإرولالمهيماْلاالذى

باتلمبارهاالبادةإدطإبى-اطة،هقالط.أنكنلا،ا)ث*ورهـا)ةهمنبافىا"ذا

The-:ابد)1(فى Idea of The Holy
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/إ،خلاقلهاهـلةلاأى-أ-لا؟ء4غير؟عقاه-ء!رت؟دى-3القوةلاذه4اأستبا

اندخء:إءهـاكءورعرأخرىإلى?إءسادةأمصافى:ظرأن/بفلا"ذاوعلى

بأ!مه،فىنسالإان1)ءيا4إاستبااْياءلىأبادةاكظكرهبةوالر4طضهباءلمهخلىوا

إبافىةاأدت؟ؤكدعذلكأمماد؟رويرا!4وأألهةلثلمثولاذلكص!هلو

لكذوز-ت*بئ،ازبهىميايوو-ةد،للجااأولبلاأهـوحفحثإدرامجردز-ة!ىا؟

.رأوابما!لإلاا:اهذكألأوءصدرحإ-،ئا4ءإإؤ-؟س-%فىالمل!4ألرء:"الى

علىبصوي-اد-4موضوعلأنب-إهمهر!م-?نتا5أنالإأ-اتويهءةد

غاإم!ظننقادوافيةالر"ذهءصليتخذقد.الْابمارتدر!4لا،يه،عباراكل

الإ-انفىأنبمصق،.واللهالإنهانبين-رإطا)ىالوث.فيقرابةعلىدللا

.4الهلاةهذهمثِلؤياميربررما

وألاحترامالإجلالبدانعالاحمالمن4!وحعليدلقدأبادةاولفظ

وحيوثغا،بأكلهاأقيلدا5افىإلا-إنذأءاباب!ايدالوةتأربمرورو،!وما

حدعد؟المعنىيمَفةلاذندوخ،للدينأنث!ميطا؟انبلهىىالدالسلوأر

.والثمهورا)ةممرعدلكثملبل،العمل

بعضناانغير؟نمهدجم!ماوإنناالإْشانفىةسورىأصا)*:ادة)نثيمالقد

يةايزالإنسفىاللفظل!-ذاطالبسهاءى:اإ!هيىهذامنأوماذايعرفلا!د

worship1،خرى4إفيابنالااد!ة4تؤدثماهو'R orh- shipجدارة؟*ى،

وسلو؟كراةنهشفعتدصا"امات*"قأباثةاوءوقف.ا--عقاقأوأهلية

اهقلواالقلب؟داه)نه.وا-شاهنانايردتة---قماموضوءاأوضخصابأن

ؤدؤقدتد-كونربماا،ماءهـةا!ا،--إأن؟لاحظوقد.والامت!انبالاءجاب

بمارإ*ص12صحأنوإن،أرص!4اللحبادةيرالةدأوالبادةفىاكذوقعناءسأ!

كبيراعددأفيدقد؟نافإذ)كمن:بالرغم.4الإ-خمايةقهيتهامجتفظأوبلم
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درجةالىالحز!ينأوالرطفينقادت!ميوقروناطاضرأهه!-افىا،فرادست

كأُ!موعفىا3منازأمامأوقبور!علىيةةون؟ثم،اهبادةامةا،ءنني!همتد

بر.والتق!والا--ترا!الولاءأياتأسيكاء"شاينم!برضامواحة!آرووتوصه

أتهجيل.وااكوقير"ذاثملنير؟-دالقادةهـؤلاهأنا!لما)-لوثهذاودق

ى!عا-تجةكابأغاأخرباكتابأ-دوصف!اا)ىأ:طولةاعبادةهذافىوقد

ءنداكإر.و-شوحمحيةمنجميعالناشءااذكرجمصماو)حلتا.)1(الاة!أن

.ياضر3ا،نصجمدالفريقاليطلا)صجدنجازةكث-ح

اطقهيةيشجهعاالى؟:ةذأنتما-ةاا-ال!دمفىالم!رقالزءنفىتوءاناوعلا

الإتانةو؟الط!يةلا*ياةوالىةببالإءجابالىالإفانبلحهثةق

ويهىىنعايهد-يخا-م.لي!أة-كأ،وراخصقيدسءشيرىإين؟ة-4و-دةد

الاءولىالتدينعناءس.تكانذاكواصل،وخصرءااكباراالارضالى

؟-ميها.أنمخبأوصجة؟ااوور4لا؟صااناتالدياإتصلة!ماضصوصعا

المع!!ددةاوابي!4أ-زاهاين-را-زءاأفسهابدافىاالإأمهانهو-دو-ي!د

ىأ،بالحعياةإةأطءءوا-!ةأ-لوبهوبا-ةر.حيا؟4ءةا-ى!فىألوبهوكان

وذاك"ذابينا-تطاعاذي!زشدماو!ى،وءوص؟عذاتةينيةرئيمقلمانه

فوق1)قياالطب-4را)نطرا-5لحظموالاتنانوالره:4لل!ثيهَوا-ا!ضال؟4نج

ته.قاطاوب!تتنمطىو،تقدر

أضراا-لتطاع12ئه!رواب!4العاابىاخخلقائهطرلفىانLالإأ)هلبل

4الأء:اقلوبستيتأعلأتكانء2!انافلأىم!تلاء7صأءاْراْأ3كاكأ)ثإ!تةواط(11

امبادةواوالرلاهوالا-لاس،ا)صادقالاء-اب!تا،لا!اياءاطاعىوالاجاإ(طامالا-ش؟!!ة

ةافى!ان-الاتدامماالأ:ررتبةهـالىالا.طال!ادة..خا.ضةعىشرةفىذإككاتصا3

On"عظct.ا Eeroes and Hero- worship
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اءترفأز4أى.ء.دعهاوجمال4ءظهوجما)412الطبعهظمةمقبلمنبطأن

اثهبه؟rdsworthثورثوردلدىإوضوحو-بدأ،ل-لمك"روحعو4.-ةووابمخلرتيته

يقولىوقد.إصحعةاءناءهـالرفقةستءمالمذى50اللهثوب0ا!-*4تبراالذى

)طلاقذلدأنباعتإر،العمتجلءابهرحلةق!تصل"سه،عذه.أناناسأ-ض

الماةىْفىهاأفعلطلالحاتالىُوكا؟ت،والعواطفللمنيال

لةإ!فا،نال!فيبا4واسهءصرف4ءلى-صلقدالجلهـذااإننحزاْثلم

الااتاتطعن/1!ثتولقدءثأةةمدءتاةيرىالاء!ثاهوعالم،عالممرقكا،ايرى

ءنءث-ينئجداننافإذلكوأزاء،اءالا"ثءقكشةأسبابةتش،ال!ديدة

الملا!ذعلىبنإهلاحياةوظوإهوعاسيرالميني!وإلتةقنعتفئةهمأأولاالناص

مق!مادت!ىالحدءذاوإلى.للأشياهادَما.لأوالمَعرحدلاصملوك4ضا،و

صد.-اطلاقهفى-لها!ثإحلمأأنترىودكن.الص-"الا!خرىة!لم

الحقيقة"ذ.لإدراكا"هيقااكبصء-إلاحنىلاالعنهسهذا،كذلكالثعرى

الإءهجا.بازداد(اف!شفأى)الكرنصرمننةص!يمانها:و!ادءبرى

دراماوكأخم-اتبدوالهاتص!وركاوفىقيفىالمجاة،دطإلاذلكوما،به

ئهاأ-زا-لنيربطو،فجاملالىابا-لوحدةخهت.ءفاهمةنةسهضوإوكهيرة

وأالخلقأندلكوم!فيعبرا،ا،!دعحددهانق!4الى-خركْجوههدف

اصحيقهاالماضىمتذاْوفعثبدأكتا)فالخكيةالاةمال4ءق-لمامجردليماالحياة

فىأزلىءشروع)نها،4غاقي2الىيصلولم،ة*د4تثلم!تدرجظورإنها

اللذينا!دفواالر-دة"أنيخفىلاو.إوؤوتاالمةننوالانكشافالميردور

فخعةرةنةالحياةلناتبدواكحوهذاوعلى.في!الجالاسهما؟الحياةيعخللا

علىشاءوالىللحمدخالدانشبدأذاخمها-ياخ!اثكلاىا،ادلوقاتمن

.ا،جمدعاطال
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ةذكر،!12تهياذكرإهضءت!-ةورد41جاء.فىالماا:4أحدح!ولةد!

زميلبدهفأ-قمشرقةالثهسوكانت،صهفذاتادصكاص4هة-دد-لأنه

يقا)صد5-ذاوأخذدتهتمةاطد-ثجح!عنتإءلدء:ا؟ىياصد،صائحاله

اكثبذا2أنذ-4لسانهعلىف!ضالذىأ)!ذبباكشدمهالاالحدية4ءوب

ءفاسباتفىأل!ريمالقر2نالهكابرارأقدأةكرةاذه5أنالمعلومومن(11الهظيم

ءناوإنةي!خماوءنوالارضا)-!أ-هـواتاله--ث:لح"-*-الىقول!أممماءدة

.)2(،حا؟،يخةوراكان)نهم؟-اء3لا-ةق!ونو)جمكبرءدهف!ت-الاهثى

ثرارةكانتة-دو-لالجمالمق-وتبهاالطبيعيةالظواهرو)ذاكانت

إمضالاحيانوفى-المتبهرجاله!رهذاأننرىةإْتا،والإءتنانالة:ادةفىهالد

أنجلدسورايقول،نادراإلا-4الحةالحهادةنحورخركلاي!د-المعموس

.R Inge!بيحياهو،ث-طالأولاإلهلهىل!اطد-5-4ا،دتنةقاطت)ن،.!ث!

أمراا؟سأنهشىنناإةالهقا:دذه5اوصفة15،و.خوفأوإءجابأو-شبة

r)ْ(،إدوخ!اءهواأنا)-واءطهواكاللر؟لبالزبة

فيه،العباداتواعميةالدينحقصقة"

قةباطحاةوباطصالخاصةالمضكلداتمقنظاممجرد-يمونولن-الديئيمنلم

أمر.حقية-ةفى!ديرن)نإل،ءرفيالمةإ"شذلكطنوشو!ا؟ممومهافى

وأحوالاْ!-"عرءشاو،4مهصةةفاءتتضمقا)ثالحيةبة-العبرءقنوح

تملاسلوكا"!ذا-وانبحض.أ-لوكأءقأءاطإلى-قود،متميزة

وأبالتهيتصللاَخراا:ءضوا،ا-خمايصةءللاقاتإطلماتراى.االإشريةبالخلوقاث

(1)41.4 ck, TeWple Gairdnes of afro,كا،pad5.!ل

.،4/ءابال!(2)

()302.Outspoken Essoys, p
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أوا،حمالالعاداتبحضوناك.وللا؟-انالبماث*ىللعالمم!ايروجودالمبودك

.الاَخريق،البئربأفرادأوبالمابيحةإهيدأويبقرلاد!لْ/ءقيقالدفى)اطهقة

حيبن،اءتجا!ممقالطيهىاذ!باأصحابيففلها،نءدطةذلكوربماكان

!صم.ميدانالىمابدلةلاتمت

لاخفالاثأوائراالشهكليسصرنعيرحيثتطأاباثينفىابهضخوقد

ا،ضيابهضهناكأنص!ح.والضزع!لاتلاخراة!ة4ةملإصوربأنها4الدينه

ول!ن؟أخلاقيةغيرإل،عقايةغيربأنمالآنابوصف4نحتاةناتدإطبص12ا)ق

الدينيةوا)خ!عاشالطقوس،جدوىءدمر12هـإظالحملتءبم?هـرالايمقذلك

.الاخرىالعبادةوألوان

هناكأنلرجدنا،اكطورقانونضوءفىالامرحقي!ةالىظرناولو

دوراتؤدىاشهمالهاكانتوؤتولكنها،التطورمحاهاثميخيادطهقتأشياه

ضاكأدف.؟خاصةأيةذلكأ-لءنلهاوكان،طبةو!االذينؤلاه4ما

بحاوزهاخالمذاهبت.رتوقدوما3واشرتدامتأخرممىيف"دمزاولات

السلطة"تولونيقالذهؤلاهبواسطة،":يةالدئدتهاظتوضحكانتا)ىالظروف

دياتالا!درامعظميهدهاأخرىظه--5-أثإءبقعتبهصما،بهاعت!مفى

.ظاهرةباكأبارهالدينم!وناتءنجزءأ

لايسعطتعون،كما)ن!رهاالإيعيرنلابت!طيعالتىبالحقاثقءىوالتاريخ

الهظعمةالدينيةلىباليا-نصلفقالحقاوءذه؟الطبيه!مذهبمم!وءفىتفيرها

عليمية،أهدافيمنأجلشيدتأنهاعلىو-4بأىبناؤهالايدلا)ىةعةالمتو

ا)فدفى.اللإءكابالمذهبتتصلأهدافأى

والمذبعوالسيخ،والزرادشتيين،اكوداكلويا،القديمةيقالإغرف!ياكل

وماجدالمميحيةوادكنانىئياتتدراواد؟،دالييمومهبد،الصءكاقايسماوممط
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إم!ا.4ءها-خماأو4ءادت4ءإتاتكلقي:قجلمنيعينلألم،البوذيينقباب،ْسالمس!لين،

الروعمةأباطنيةاالحعاةهـفين،،نه".ا)د!ادةا!لاجلو!تبريتقدجميعا

ظيم.تما-ل!اص!!ماءكامَنما!يىذلكُوفى،!احزا!

جعلمنالمةدنعةكتبها،-ذرتت!اةاتؤد4تَإدتأات!دلأاءاأأنفىلجداولا

الىأ%رىأأ-ءإوءطب!4أحيانا،وم!!4،طا!لمةثروةلد،بئمكو؟4جيلْالى

)افررةهء-ذنايا،دادار-ويتوإ!نايةضىاوهـذ.ياروءس5تراءاذْ!إلى

مجدهامماكزأ،الدياناتلهذ.اطقيقيةإمافى1-ئ!كرفيهالانخاصةأهمة

.ذهب.مجردفىالإنسان

تثمانةءمنهو!لماداس)ن.الطبهحهينالدىشا""4ف!رةنص-حأنونحب

والطقوسئرا)ثماذلكبعداءترءواثم،الحياةفىيخيةلداإلاَراءجموجاهةأولا

أهـال!المد،الآراهأ-الصحىحبل.الاَراءهـذهتواثمأ)ىا،ض!!الهبادةو(لؤاب

مترازيينخطينفىالطرفانوسار،وا)نعافىالطقوسخجنبجنبا-إلىسارت

العضدةبينالمتبادلةالهلإفةبدأوجودسورةةمع،المامالتطورقانونقالق

.العد!نبوالجااقرىا؟انببينأر،واالئطيقةْالف!بينأو،والمحمميرة

المهقادتهماقاالخاصةتجاربهمورةقيءمعقدلانهاالاسلجتا!اقدالعمائدإن

نآ+جةقتهيرالشعافىأواقييقاتأننرىانا،ءبهضوفى،التطبيقىنبالجا

أبهطمنالدفيقلاهرةيعالجاندارسأرادمافإذا.الضائدفىالفكرئلتأض

تا.متدراستهأنألايدءىي!ثرطذلكيةهلأنفله،ة*-با!قدىأوافكرى

تلىأضكرينوأالفلاصفةبهضأندؤسفوط.شا!ل!ىللاجماال!يخا!ايح

كثيرفىالديئأةقدمما،ةيهال!لمىنبالجالإءةايم؟تي""الدينءوضأساءوأ

أ)توجدعقائدإلىنظر!امنهم!ادٌ.وا،حمياءبانياةصطتهالحالاِتمق

مجردوكأخمها،؟!قوسقطبيقتةجمانبهـن،ة-بعهاوعاالمتأشةالإلهيةرأ!فات
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نتناجا؟لميةالمراذا*فامنَأ/اءت!ركأيرأرونمنمموهئاك/ؤالانخدأع!ولمفيء"

ولاظالعلاءعدتأيبا-مرلاديانكلاأنخ5Discuresreلمجرداالنظرىللض!ر

اكعلرى؟بالجابينأو،وأ)هباداتثدالعقاإينأر،ادلموكنماطوأرالاف!بين

.اورىوالحانب

لديهالمف!يهر"!اأنلا؟:ى،ا،لوهيةفكرةية"لإ؟4مامفهكبرةولإن

تطابيأه-ةأدا.-دةال!ةإن.ألتهيرفأ؟"أو،الإلهفى14دءقيدة%:هـور-

وأالطقؤسفىالمضلمةالتطبهيئيبجواءش!اتهبرخاصة4وثمورنةصية.ثاقف

.لدتأ:4اولات،زااوصصاهل.فىالثعا

يخيةا)دالتعاابيةءةنبالجواوءمافىعهة51فىإ:-ثأبأنن!تر!إنةدولا

دأر-وأغفلهاا)فإم!الجواأه!4،ة؟ظرارىةسهَأحمىظوأيم،لىفا-4ص*ب

و)ضح.ءبرربصيرالاهديان

يناولهاا)ق"ت!فةحمالالاهكلا!)تفص/!تتةاولأنلا-تتعايعالدمما4فدةإن

وأا)طةوسهىذهأءلمبأنوهوواصجا-؟بذلكو،الختل!"الد"إ؟اتأتاع

الديئ4ةا-ةرأتمْومق،هـكينوء؟نمابز.إنار!:طتءاءلهـ4!االا!!ال

للإنانالرو-قيت؟اطاإتالىكأ-ثيرأمناءهـالا"سا-جةاءلىاهـضمامماتقصرأن

قةال!لا؟هة,_لتظ2ر،ا)طةوسأوشأثحاا5هـذل!4إتوجهلذىادا،و-طهيعةوإلى

خأنالواة،بطورة5ءير4بتثاا)*لا؟4هذهأنأ-دظنولاوالمعبود،بدالعابين

به،تحهطا)ىبمةاإ-ثلماقدةالمهأ)ظروفإقبدلهووءضاعرءواق!4دل-فيالفرد

ء:ادةوأءاطوطقوسثرراشءقين!4أدإاكط:يةاتكلأننعلمأنم1،2ودحن

تالمواةهـذهيرو-طو804لتةو:س!لمةإشافى1ولل!واؤف4تعبصيرصيغهىأخرى

مترلإمفهاولكن،الاداهعابحماالإزماتتصدرنماانة-4.الوقتفىءرواكا

ية)"ناءوضعالا؟-انأنعلىواص--4دلالةأ!توفى.ءالإمجاإعاإ+أرالانهان
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جلهلاْيؤدىلمن4موضوي)شاراتالا.!فمالرذهالإنساناداءوفى.الم!طء

ا،ء،لة.صه

بعض4ِموضويوسالإ-يرةالفكرةمذهيدركواأنالطبيعيينعلى)ن

لافةبالهارواصةالموضوعيةنبا؟واهذهيأخذاأنبويكل،-ينىالدأبالجوا

تأيب،ال!ىالهالمهذاعنئقاطقا.isيأخذوا،؟والهابرالممبودبين

ءبادكامق-ثالطبيعيةهراالظوأو4لعابيهبايتصلة؟عشيرانفهمأايرا-مو

رالظواهبهضس!جدوايقلذاالبدا!يينأنحاحمةءليةيقةإطريثبتلم"أْ،فىاقع

عاتموضوأو"بادى!ءتالإ4ترمزلماا+:دونمأواكاالطببيةإوصوعاتاأو

ةإن-عه-ت-4بمنعمافاكوليى-صحيحاذلك؟نوإذا،هاوراه4روحه

.والإ؟-انال!ونتف!يمءقتمامايةءزىالطبيةالمذمب
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نية؟يءالعبادةعا

ظيموالهفوالشيةرالبدبالإ--اسواء،الطاصبيراكى5.ثرر!ةالدةداابا

بذوح.ماصورزذوعتةثكل.وابادةاوهذه.الإلهتجاهالإق-ان41ثثمرا!ى

متبادلة.4علاةءقبينمابعونقد،وماوالإ؟صماناللهعقةافكل

ماشأ)ثأونالطقوس.دةب-ترفىا)ثماعلى4ا!افيانواعأكلوليس

-4الواص!الا-حماءيئأةيماافىإثتان5وع،ثر.2-رإقن!افى-و!خيةاممهءرا

إذا،عرشياأ-مالاةإدلرها!يتصلؤد-إ-4ار!أب-ةصأو(لزواجاشعشعا

تعترح!افيأو))ثم!يرةصورة!أنءمول!.أىْوعءتا!مالهناككأن

)مجابهاأوبقدا--ماء4صر4دينهثكادة!خاكبكونألى.قبدؤلاحقهممكب!ادة

ةليهاالإلزامءصدري!كونأنأى،ببثصأنهااكويهأولااادءوةاءرد-قأو

ن،،المابيه!ةقفقلمإنالإة-ان-بئوققوىإلى!وجهيث-تجاديخيا

قرلطءقفناك؟نو)دا.4ا،لوصبمبدأءى!الاءشاف.ذبىلان،ا!بيمة-

إنيقالأنفا،ولى،للعبادةموضوعاب!ون!اكأ-ددالصاديةالآء4إن

الموافقةكانتوحهحما،المصودللإلهتمييز()أىللإلهيدتحدهوتهذاالحبادةعمل

باكمرثفالخاصالنظاموهذا.مو!وداالإلهتصورءون،قلداوالترخيص

.ابىدلعليهاواترالنزاعحولهادارئلإساامقكثيراو*دبدالخدأو

"لترفرنلاما"دونمثلاالوثنيينأنالاْدباندارصىابهفر،يهدوقداذ

عنل!ءزالدارسإلاذلكوما،ال!برىالدياناتقالمأثرةالصفاتلهأعلبإله

الخاصةالآراهمفى)دراكءقأوهؤلاء4و.ةورا.ال!؟منةالحقيقةرؤية

أو!حقواةد.المبوداتصورالواقعفىتعددتو)ن-الا!علىبالموجود

يعدموالم،الا"صنامعدواالذيئهؤلاءأنسكبة!يرثلاال!رجم!القرأن

العبدبرنلاأنهم:أةرأذاءامج!علولامةإدا"ليى،قدوا،دالافىألإَءةقاد
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لإيختلفالذىا،عليالإدهفاك5آنأى.اللهْزدفىإلىنقربهمالاا،صإم.لمد

ا)ىالآراهلبضقصعيعولكنه،لر.ا"4بريرابإالطبع"ذاوليى.أثنال!عليه

موجودإدراكعنْالبثرىا)مقللقموراطة.ية4النته!بىكالتضيةالوه:أنشعم

ليئهبلكريماليهابإنبللل!وادث.،ظةونحانيةالوحدا!فاتهأضىأعل

مف!صي!4احاباتء-ونالو؟:ءينهؤلاهأنمرر!نذلكمن(ءد

ليقرلنخلقهمءقصألتهمولئق،،شأْ-ل،ثول.اإكالقالخا!-ألا-اة

أءاشينابهض.أحمابما4شدملمه-ء4بمرحيا"تحلةلةالم!أؤإ؟صتاذنا؟،()1الله

Pre!اge.المة!ماقءاةبلءةا!ةأوافىعاقةحملماء--لمة - Logical sنماوإ

ادلليىو،ئ!4الوظاهر.إنثأةأ-اطتى11اطاص4وفاظرمااصألةاتعهاق

زثاهده"ا،ثانإدكاا،ولعا4)هقلإإا،-ر-،ا!اصبقالساالاصلمتناطنجمالانعلى

صارخةأمثلةنرىشالماتافا،اطتواا)فكرىاتطورواا?هـا،ةدمصفىالآن

-!بعالى-:ءا-البماثبضفىتطرأ-أوضيشبى،ا،ة:مةأوةاكافىدممنصة

والتطورا)كتقدمءتالهاي!4أ،ص!افةهفيظع

."3اازصراا؟2ا"لظن؟116كبوثأمةاء6فادد؟الزخرهـا/87)،،
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قصنيف

ينيةالهالطبيقاتأولالبلاات

فيها)ظهروالاولىلمجموعةا:ءة؟نبروإلى4الديذالتطبلمقاتتصنيف؟حن

4-إادهدلقاوالا،،.ءا5واكةاهوحمداللهب!بادة4ءتلة،هداتوالدواخا

)صىلاحإلىةيطأهواءثواالاهـدافة-ء"4ئهالثاابهـوعةأءا.ج!له-ل

لبتاعتانا؟!وتانا5و.!4ذالمفردالروحيةاطياةيرو-ءلووط!ارز4الصاطن

فىايدوافعاأوالواءث-ؤ؟رمجصث،ث؟آوبطا-!ابطتانمتراهماإلأهـنفص)خين

اللهإلى4يتالذىفالغرذ.ا،خرىفىتطب!قاتهأوأعالهفىالنرد!)-داهما

وْطوثخصيته-طور"قد)رونبدتما،و:شمضص!-4--إوبرفىناءوياةىادة.)صبا

ءنالآحمالفىع؟يرأ؟4صبردأناإلى.لتها:اركةا4الرضهأ".ادةأعلىددر-"بمقدار

إ؟ثادوفىا)!لاةفى،؟1)+ظ!يرو-!4أمبادةا-43:الج!تانتلاةىالدينية

الدينية.فىالإظ

حيثمنكبيرااخلافا!نىظف4يذالدوالةرقناتالدثاأقهـ4)ا-لمومن

امهلب4.اأو-ينيةلداقاتالخ!اه5"أءنلاَخرأود!روامنوحين1اشكزوا4التا

ييسونيممث!المحابالموتفايظمر،أنا)دبتفلاسفةءقل!يريحاووقد

ا)*باداتأءاطاستوءبكلقديهونأنيمكنمعهفاديخابأنيزعونلابأنهم

الجوانيحوىءميناذادهناكأنيدءونلاأخ!صم،؟الادلإن13تحوا)ق

ىأياتمكوبأنثدعواأنيمنلابل،مثالى-وازنتام-أوتوازنفىأ!طبيص4

الإيىلإىنبطأاأسقطواةدهؤلاء؟نواذا.منا-بشانافىوضعتقديند

ا-!شاروالوإذ،3!سوغثجنتا-المثت!ونأنإذنء+بفلا،--ابهمءق

؟،ئهأرجافىيشيماحلا!مماقواالاشانلوجدوا4الختلةفي!واوءثوأ،الإسلام
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الختافة،ا،ديانفىالصلاةثحيرة4ءناؤثعكند()1)بىصوحذلديظهر

إدالتضرأءلأهسط!ىاختراحمحضديماستأجةأ)دالشعاشأوالطةوسإن

على-)ن!ط،انالإفوفىبقالدفىرأيهـمفسديقالذ"ؤلاهيزءم؟والوهم

د؟ية11الإنسانةحيافىباظرهامالها-ئيتلقات!.يات-يراتالتقدأ-وأ

بلالاصدقاءنقاإننا.وأحاصيسهوءثاعرهأ-انلاامةطهتح!ساىا4ينهالدأو

بماور،وءودةتةدتر:إءزازمنم4ن!:4عايقء!بر،لوالقبةاقبا)45وا،بم

اطروفوا،حواليصبأبرلمغالخما:4أتكابماور،4خطهءناخإأالآ:اة!!

مقءلرألماوهاماخوفاته-دونر،سارةأمورروقلايبهد11طربانرةص)تا

تنالاأنفهاأنأى"لمواففاضابهغصبا.ةةفبطوقد،!وادثءأولطأهوا

أوعيةالاالشعاشووالطقوسال!باداتوما.4حةءقيومثيراتءث!لات-مب

الاءظمبنادءؤولا!عبراتقناوصد،وصلمتا،بنار5تجانة-ناأذاتفي!انفرع

المادىو-ودنامقذرةكلب:طقماأولا؟االذى،اطقيةىنهءلمناوولى

لايفىما،وع"ويفه،وعرضهالوجردطولمنناومن!،بعرفانهوالرو-!

و)د،ءكتابا.وا،رض،أقلاماوالاشجار،.داداا.حارابحصره

حققولذلدُرغمولكنهش!رهـ،ةولبأز4ا)سابقالقوليوصفوقد

يةئوافاوا(نيةالمدأو)وا،نوية،الدينبة:اص!عاحرمنأنواععدةينعادةيفبىق)1(

الاعتفادأو،يمايهاأوتمايهالذىالموزت.اتاتأكلجها!مديريختلفكا.الحاصيا-بةوا

عظيمةجوانبعنابا!ثينةمنىتبرو.ابعإلى،عورءاإلىآو،تمنلهااساوالواطف

اثاءهـنتيجة)ثارةفىالمغالاة.نزإق!معنابا-يخأا:ءفىويعبرا)شعاارفىءظورةبوجوا

يفالالإصلامقوخاعة،ايهبرىاا!أدتانامصلخمقألملا-شاا،دزان1حن)و.اثاكىابرمنى

pp.45.:نظرا.ا)ةإقl!لمىءش-طرمن ffء.A Macbeath, Ritual in Society

Manكعنابض! in his Relionships4إ ly .H Wcstmannع].
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والهاطفية.وا)هةلمب!اط-"لةأ-انالاءا-؟تفبئ!ىءااثواهدامنلصدقه

مثل(الاْديانإءاء4تزاويهاا)ىا،حمالأو)ين!4الدالمزاولاتب!ضأنعلى

سىادار4كباو،ةاهد-4لمه-يرأعثراللهإا)!وفىالاتصالأو،الصامتالتأمل

تبدوثمومق،الا"لوانذه5ثليركقدص!ىجةءوازثاتلهمل-ت،قديانالاْ

14علىو)ء!ا،واص-4تيا"لمياةهذهفىخرىالاْالعاواهروبينهـنها4اهلاؤ1

ا،مور!قبأهر4صءنهت!ونعندءا4الإة-ا؟الحياةفىوازيهاماتقدملاصال

.أخرىنبا!ءتإذلك12يهسزوص!اطاقا-خهرقوعايهابتولى

الظاهريةالعباداتةى!"-دإلىبهيرك!قدا)تاريغمرء!أ؟"،لاءفىإننا

ء!ذهبهضعنستةى(نعاولمقنه!الدا)ةرقمنفاكأن.؟يئا؟!ر

وأوالإفىط!(بال!ر!أ،ديانداخلاطر؟تهذهإ"نحرتوصفوقد.المجادات

هـ-ذ.جي:-ءعنءختاالإسإلىءوج!4ءوةالدنت؟إذاخصهوصا،الإنحراف

ىةأضعأنو!ب،أءفقبا،الإ-لامةىفم!4ماأووالطةوسيرالث!ها

دون-ذ-ةمرالا!ديانبأنهذهيو-ىولا،شيرلاالا"ديانفيتارأنإشهارنا

.زاتاالد"ذهفىا)تول-قيةالا"عالاأووسلطةباالإحتةاشط

إلضغةاهء-دمإلىؤثيرا)ىالاْصواتشبهالإ-لامفىار-ةكتلقد

بجةلالل!-ةكأفيفالا!صواتهـذه،برض!اولاولقد،)11حاشالشهوالطقوس

!التمتطلمب،اتاسامن4خاصلماترسامنا-!باوالشماشالطةوسهذهمئل

،أخرىلط:قاتو--د-فيعلى،الالاْ!ذه5ثلوءيممودر-ةالنفسعة

ا)ةممر،طلاقبإأ-والهأغلمبةىقنع6-رنمط،وشفاميةوث*وراوءياتفوق

ا)هابرةالملا-ظاتمنو)هـل.4طة1اه1و-أ-ج،اكيالوإر-الالأملو)!ال

3خابتاكأنوبهـاوما1261إ:موفإ"فا3.انظرا0ء!لاالاحماعبإءةغلاةهـ.ل(1)

.TheDMelop.51:اطاة:اممدماطااثاعرا511:إ-وف of met. in Persia, p
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،!ئواءذأمثلإلىالداعينهؤلاءءمظمنجددأنالصددهذافىدةوالمةالهامة

علو!-الإيرات!نبخىوءنهم،الإ-لامفىالدصولقبلتشلفةدلإناتذوى

الحاطةكا.والانلاقا)ش!رىباكفوقتميزواقديخالتاريس!جلما

ؤدونلاءقأنكيرا-الوةتلةسفىدقةالمط-يبئالغراط!ا:قوءت

علىتمروني!مهالذينؤلاه5ءواطفءلث*ورالامخمدوند4يذالدالثهاش

مجهث،يةالكفاأدائهاءلىمجماؤفا!نالذينهـؤلاءفىيرىود3إمصإ؟ضا،لأدائها

يرونض!موكا،بها-تئمنهناكدام!ا)همالهاإءكانم2لانضهبمحونقد

ءصائ!م.موصع)طبعباوهـذا.4كفاتفرضيمونأنتث"مافعما

،رو!ىلذبوإلىبودىالد،يةجةير))ثساأداهءقاكوقفأنفالواقع

ذلكُ.زاولةعنلامتناعه،إمؤفاعلقدرتهنوأبياعازففةدبا)فبرو!ادل

مهماء:ادةاكلمجدداطعماب"ئص؟"إيمافىصادقءؤمنوكل.عا؟إواظبةوا

بما4ةفذاتت!منهأو،في"يفوغوعا.إلالإصتةلمنا-؟لان!ا،كررتب

n،ءصاعرمنتحرى LOTلاما.2أوت
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والفن"العبادةلا

?""-د-"أنيم!ض،لا)نهقيل)"د-ى،ا)*بادةءتينمْصللاالةقإن

نأيمكنلاشلااج-اءتةا)":ادةإن"اخوالصالهفانمهونةند.لا+بادةكاءلمة

وأهي!أوءهبدأأو؟-4فيذأككان-واه،لذإكمهدفي!اءفىالا!وم

وغيرصاءوالبناامارىاندسالممالىجةبسافمت.يةوؤاأوء-!مدأ"أو4?صو

."()41ةهحر!اراتيرلفتع،ق

إلاتةصوملا(عاث4ءادةيمقلمءازذلكأبجاالىالجاعيةو"*بادة

تأدفلاخطبةأو4موءظلأاك5؟نتوإذا،اك*:يرأوالإلقاهةنعلى

ءسلاون-5المسهكانو)ذا-اطلوبأاتأ.برلإ-داثالهلاغةنني!كاةب-يخدم

مويهالشعرالمزاياءتأو4ا،دباضطالمقوعاءتإ-تؤ:ونلافمم،كتاباهل

.ارسهةثالكذالىيضهفون

الكريمكتا،خايظهرماا)ىأطصقةتلككأحدأنيمكنفلاا-فياعنأما

مقالكعابذا5تتمعبهلمانذجة.الةلموبخبم!اا،خذةالمميزأت-ثثءن

أحالإهـبىقمة-يزالولن-لمازاشىالةىوسوهبأصلو،4قعلقةءهجزةخروا

عهادةي!تهرتخلوولا.بنانأولسانكليعبزو،يقرية!ضحدىالذىالةى

أسلوبفىحو!01اطديثأوعليهاالتعلهقأوأياتهبهضترديد"ن)-لاقي

.يوم!ورحديث؟اهلدياطاإأ-لمويضبرأنلايم!ن

والاذ؟رأ،ناثيدستخدمماابادةأأئهاطءقأنالبالءبئبعزبولا

هذاءقألاءحمهإروا-مةفرصة"ذاوفى.ءقدتنصوصءق؟يعفىوما

موض!اأى،،ص-دأ"الأرض.تءجزأىل-وفىبدافراو5-د.والأسلاملهل(1)

االثربف.اطد!فىوررو،كاإ-لاة
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والمميزاتا،دبىنببالجاأويةىالموساأباطايتصل؟نهسواالكبيرالقطاع

البلافي-4.

ققدالا+دقيإررضأو"لةدالتقا4نصا)دالا.ناضيدبهضأنلاحظوفد

دتاجلإمصدرانت؟اةىا4لاساشا4إاقيرءنلماةفص!الاءقالزورهـءرهاسحر

بكتبتحتةظالدياناتإ!ضأدقنذمىلاا3.ناثهيىالاْأوالا!دع!4!ذهمثل

باتهاو!الاطاخ!ا،الاصالصورةبا4يةها)ديد؟اثلااأو،دء-4وا،غاقبا4خاص

إه!ضبد)ؤنابل،المسصحيةفىوا!!4رةبصذلكونلاظة4الموسيص

الديانات5-ذهثا!فىالة:ادةبيتاثأْءنجزءاإثكل4إو-فأالاَلات

لة.ةحااصورةن!اأدافىوث-ا!

الة:ونألوانأو)إوييقى-قبمفىييراَدورأإم!بالذوقأنوبما

لان-لالوسيقى-إم/5-توىفاظالاش4أهييرىابا-!ينابهضفإدن،الاخرى

و)ذا؟الموسبنهـذهثهاتحدا)ىبالصورةالاسأذ!انفىاديناإطيرإواسعلتما

ء-توىعلالدفيمعإطةالمتراالةنونألوانكلصرنبأنةمصثمءث-كرط

.4سخه!بلإؤةوسفىالرأخألاش-يركأنلابدإل،الدفيبهذاينرىلا

مقكثيراأنخو،أبادةاءنا،ح!انمنكيرفىت:فصللمالفنأنص!و

الرحمإنالديئرجالفإن،؟يرافنباتفدماحةققدالإيمانبدافعالناس

نهاأكعابهاأحدمج!مثلا4للسهبهص4لةاة،لاةتالص-جيىم-ةدفىاشلمةوا

لتحقو))سبيلهيأتوأنها.ارسمواكار105بفن-نصلالFلامUإلامصدركانت

وأويةأبىالطالا!فىءتمث!ذلككان-وأء.أ"4عاقيمةذاتقي-4ازاتإفي

الطهتضارحئسالناسكناإىهـلةديبأد؟هذاقول.ا)ةلمفىأو-ى4الاَله

!ذا-4ويو،أول)إلاهاتةثدأنفيبهكاا)ىق،غاأوأوأْثد،بئروورفعة

ضوهفىأونالفارحما1)كأ4أةبأالةنيةالوحاتاالىقرا!4أنظارتبأل!
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إركمباو.)1(-لموبهمأزء4ءاكا)ذىانيهالإ؟هعوءت،ؤحم!مياادالهامالإاكام

؟ن!ذ)كإ*دة؟4نيأداأة:+4اا،؟ءاطهـنأنكيراين!رلافقدذاكءن

تطهبعا)كأأ)تةليد.-حهإلىذلكر-خربماو.والض:ءالةاككةيدمنكهيرنبجا

إظم-را.صىموماثراءةااءنهـةاكأحايغرلا؟.أ!كأ-ريئ"ؤلاهأعال

مانالإبحرارةوعدة11اداتما)ذلرق،ءكلهأواةءهءا!ايد4تلم،ءحااوادبر

المحبب.4!طابه

ماث--طالاأوأ)ةقألوانءقأ)ت*ولل-الاقياههـذاثل5يردقدو

ا-تيمابالىيوفقوالمأو،الإ؟-انفىرأيهـمساءا)ذيئإ)ديئرجمالطإهضلدى

1)تكا،ا؟اليةالروأختالمثءصلءتحم!إتواا)*ح!إدراكأو،ا)جملايرةادع"

امبادةاا:+يىتالإفانيرتقد-ك!ساةىاأو،محياأمرأال!-ادةبيماتدخولقيمل

كألواضررةقي-عونينيينأدأهـؤلاءبهضفيدوقد.الق+يىتأن!اعل

ءسفأو،بدا)ما12ءلإاالةرصة:حبلاحتكاقاو-+هيراىمناله:ادةاماعن

حةيقةيصفلونلاهؤ5أنثديم511ءنوا)*حادةموضوععلىا)شكيزءقلتناهها

خناةأ-اسذاتها-دفىهـىا!دإلاوؤيماةتأدرواص!الا--مممإبةأنوسهامة

والثفافيةالمفاءءنقدرال!4تفمغ!ومن،أديةقياادتر!4فىبا

!هجزماينيةا)دئقاطقاهـقءناكأنعناإذاخصوعا،ا)*:إدةفىوالإخلاص

نءالاذلكءنا)ت!:يرالىسبهلولا،ءة،-ااك*جيرعقادقيقئاالمنطةيةاللفة

.)13الةنيقطر

باحة)!ول()3اطلافاحتدامءنغملربا4أةشىالإ-لاءىمحهطاوفى

J..0.اظر(1) DobSon, Worship5 pp.801 ff

اخورىاصيانوعن-:.مةأبىالإماموعن(ءشهاللهْرضى)الثافمىالامامعندةل21(

إمنى-عهتاح-لهأبوطابىايزكردبما،ا)-صماعتحر-مأمابرىاالطباةوذيثيذ-لر)كا

المسبحي.ا)-كاة-رأىءوءدا)3(
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قدافةوناء-ذهفإن،والاو!اتارسوماأوبالموسيقىوالا-!تهتاعالا-خماح

يتصلمامنها،بالخلوديرةجدةنيةإءظاهر4يةا)مرنابماءتحىفظو.اْئهصمت

الذىالقاةىصكزهنالانففابىءتولاْ.ا)خأةءثأوا):4شأو11*ممارنجن

رأينا!سجعلمقثمة":الاذلكولكن،المش!"لهذهوعاحماطعاقا-ممهيصدر

النظرعقبصرف،العلمةالإسلامروحذ)كإلىلمشيركاباالبادةوصاخهالةقافى

عنا-!عبيرا،مكنو.ذاكأوالرأىءذايدكأتسعصلقداكىاطاعةالنصوص

الآتمذ:الةلم!لةأ)-طورفىالروحةادُ

جمنءىأوءهـجبتهلي-إ-امخرمبةرناخالبافىأنه1الإسلام-ع"ءق

شىءءقين!ىحينء!منت.أو+تحمغيرأنهلظهروذلك،ولة3بى)دراكه

،إ"عليهمضناذاكأوالشىههذاءن-رمافهميث!ألمأنهمتهميهوليف!م،مصيئ

،بالكرالَايةفىإوضوحالروحهذهوتإو.طرقهءنبصلملخيرمنعاأو

طيب.ماموح!منو،كلالا-!ماعءنيخالإ-لامأنظنهـقكلعليمر8اثا

ة-ل!رزقمنوالطيباتلعبادها*رجالتىاللهزينة-رمءاققل"الاَيةتقول

وجميل-طبماهوفكل،القياءلميومخالص4الدن!االحياةفى7ةواينللذس

يطرأءىكذلكظلو،ء-لمدحلوصلالمباح-نةاكلةظإذلكشعر؟6

اتة:!أوعقيقتهتةيرتإذاوذلكاطيرأواء-قص!4ءقينقلهماعلإ"

ته،لالذاالحرء4بهتماقوهنا،ضارأوءظورماهـو)ا!ءؤدى!كلءث،ظروفه

نإ"لا-ماعالأ--ةإإ.هـتيخااءنقيحدثعندءاءإ.ةلهماةلىةالىاخقتثبراو.وءير،ة)اصحا-

فت-،ضةاسممك!!يرعتو)ن،:هاش!رورالمهالىعبرت،صورةصار!لأ-:بمت

اطلافءذامنص-ممكناخنب!ط!اا)ئؤا)ة"ت--ذلاثءنصالرغموبمسساشهمبابإلى

الذىالزلالالمةو"ة"بأرهفهموصفهولذاوادقوط!ثارءصانةيهونقد4تا!ماعاأن

(بمدءاهـما126612الإ-باءا"ظر1املاء"اأقدامإلأءاء"يدتلا
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والحر،مةاطلفكرةتدوروهكذا.5!ظوراتأو.كارهمناليهيؤدىلماإل

ءظلنناءرلم*3أوحلالماهوءلى!رتبمازوالأووجودمعوءدماوحودا

تب!رقدبل،3ألأء4الحربهماتتهلمقلافف-4رصوكهافىاحدفىوالموصة!

ن!اذاأطذللئ!،درماالإبا-،أوتراثالا!وسكدمالتخلثمنعليهما

غرفىءذبةالموسيهىو؟نت،ذصذلوعلمةبراهفىمرفهاأورفي!طالغناه

علىذلكفيء-رجفلا،الةرافئافارةعلىيقصرما"لناكبكقولم،تهوس

واحمبما،بكنلم)،-:طن،نمنفىكأيرامطلوإ!ذاربماكانبل،الإطلاق

عليه.الرضااا)ضعورو!كلمْيقأكفىا!دوءأوا،زاجعدالازوقفإذاوذالمث

رحبتبماالا.رضعلإ4ضاقت-شنفسهضاقتالذىأرنقالحاالتاصبلان

ووفربماعسبداهالدواء؟منالنوعهذابمثلعولجمافإذا،اللهءناإمإقي!ر

يعكنيبااتقرالحياةفىهشىكلأنبخلفولإس.والإطهئنانلإيماناظيرة

امشغلا!لهإواشممالههـساءأننفسهالوقتنمكل،؟منهوالا-!ادةلهاسعط

علىوا،عثل!،حلالاكانأنإمدوحر)م،نافعاكانأنبردمضرالىفيصقلب

حصر.بردهالاذلك

وصلأمهلةقالمصاد!موقفهعلىيصرمنا،دإطرجمال.نفاك؟نبرإذا

)ع!نكوفببفكرةتأثرلاتجاهاهـذامإن،اشالهةهإساءفبخاد!نىفابال!

آقىاأنفى/جدال!ولاعلعها.ناعويمونأنءقإدلاالعبادةسبهلفىءضةالةن

للباد411حيثمقعك!ىتافيرالىؤدىقدالهبادةنم!فىالفنيماالصور

جكقحديثهفىالضزالىياحولذلل!.الاولالاهـ!مامءوطقعقظار!أوءهـف

وأللحواساشغلةاا،سبابوإبمادصرفسورةةعكالةلمبانهارفىال!واه

،ءتأنالىتشيرال!زالىول!ن.أ+اهـبىأو.اصلى11بهاي!تمإىأتلكغيركواطر

لابدأصيفاودكن؟وأ-4-على!رىما4ياملم،همتهوعلت،نيتهيتقو



218--

يملىأو،هةءسيضضأنإبا،-01ذه5ةطحوءلاجه.فحره41تةرقأن

عند-اظءضاربةو،-4ءتثةلما؟تدبرينكثشلاأو،مظ-لمبيتفى

ودا(وافع"ضوارععلالص!ةءنومِحترز.بهسهء-افةية-خلاء-!،،يهصلا

القدما.المتبديئعادةالغزألىبرز!،الفرشالمصبوغةوعل،الصنوءةالمنقوشة

لي!ون،الس!ودؤدر-ررت4ءظلمصفيربيتفىيتعبدون،كايوا)نهممبقوله

ونءفر؟نواء!مياه،قووا8ةولهذل!ك)ا!يفيئولكنه،لل!مماجمعذلك

؟للتويرو،ادجودءوضع4إمجاوزونولا،ا:!رايغضونو،المسا-د

.)1(،وشهـا!ميمب!معلءتيموفوالاأنفىالملاة

أعمالاأبا"تقد-رجالهاقطرعن-ناتالدأبهشأنظ-ىأنجمنناولا

واكا-.قالافيا)قرفىليةءاحاتصتسوؤد،بال!حت-نصلكثيرة4فت

وأثيلاال!بلكءبادةإلىالا.ريؤ-ىأنتافة،الاكأاههـذاضد"يينالميلاد

.امبادةأأماكنقئيئأ)ىافنيةاالصور

تأثرت-ورالصأواليا:ءل!دش-نما)ثإصهيى-1أ)نهء4ء9ذهأنوؤتقد

مناطا!ع"!ماو.و،4والإ-لاب4ا)يردتبالديا؟"تنتمتا)كأبالاتصالاتكثيرا

قدلا!هالا،الاشىاء"!ذه!خيرىءنا،-حيينمقأنعل.ثانالاوعبادة

وأأقاثعلهذهتمثلهماإبرازعن-ء-زلانهابل،ط-بةه-404وْبيالىتؤدى

كما،دقيةط)ظهارالمةدساالش!أوالإفىىلموجودا-طمرلان!افإ،رالصو

الدينشأنمنس!طثموءن؟بهاقالاأمينا؟قيلاالروحيةالفكرةننهللاأ!ا

منزلته.منوتنالالعام

ثخصيةلإبرازالآن-ى!محلمأ؟114-لونوالإس!مبهيمتزءاول!!ل

85ط)1/071/ءالاحباظرا0(.)1 1 1 6 3 9 1 1 ro
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أيةعل،4صصا""اتإين1،قى4شصأوعايهاللهصلواتالكريمالرسولالمميد

،الرو?4د؟أحممانة!،اقثبلأوالنحتأوالتصويرأو3بالرمصواءهيثة

.والإكبارير)خمفدبا-4و-دارتجاهالاذا5ء،Lنضقدو،لدتأيها)ت!م!نزو

قدبمامتعلقا)1(لفنالعداقالدينرجالعض"وةففىادببيبدووةد

فدلمااكاماتءنصلهاءوموماالاحا-"سو)يقاظالسارة41شاعرمقيثيره

فهم.-وهءقثروولات"جعالموقف-هذا.الاذاتن!لفىتبذلأو!خمنتجره

ءهـاءت!طفىالروحذه5و-دتبماور.المثلىفهووفي4اطقعفالفف-ء4بط

هذامثلعلالاخ!قىا،-اس:اىلذيئاالي!ودأونيينالبرا4!!هلدىتهث!مةكاو

ا)-واءعل4وايهودا،سهحيةوتحتفظ.واتةشفوالجةافالحرمانءنالونا

الطبعهىالجالالىالةظرأنةحهمعلىحرء!االدإنةينتينهافى،هـلامإقصص

تءتههـفمقدالجال"ذارواخانبكل-4،اهالماهذافىاللهيدأبدءلتهوما

تحولاالىلؤدىو،بهاالىالإجمابو-نثده!أءلهنهمقيذبقدأو،ىالدجب!موا

فهطر"ضظءووا4ءلااجيةا)ول،المةاظرحد!ايمرءاوعشيرا.ها!وضولهم

تأللأذنيدجهـبضهمنبهدأنيبالغروءن.أ!اءا"إكفىيهحأن،نحاة

ءذااستبصلاهمقبحقهاتظفرأنللهينيدجولا،والموبقىلثف*رباتعضح

ية.لل!ناضيفمنطقلهمرىوهذا،جمالا

باستحراضإلا؟ملةتكونلامثلا"ابكيالديانةفىالفنصورةانءل

المراجع-ذكرة؟وص،والغربالشرق!ائىبهانادتاىا4الختلةالآراه

نبهواالنربيينالميحيينبضأنو5هناإليمانشيرأني!مناكلاولكن.يدةعد

وبينالمرسوهةالصورةمنثةيمأنيم!نمابينيقالتةرضرورةعلمرةلاول

pp.401.اف!صلمد-1انةساظر(1) ffه".Art in Warshi
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مرةو،ول.لادينا)-وىج2ا)ةءاشاانصافأوءبادةمنالصورةاليهقؤدىءا

-الاعىانالدينعاتاوصو4ا)فنىالصوربرأنتنادثا)كأالا!واتارتفتيخاأ

فىيأيةالدئقاطقاا-تمابعلىيئ-5وهى،يكتبو!يقرألااددلىاللأمىكتاب

.إلقاءأو-!ليمأووعظأ.14يصلقلاووضوحير

راطهوأن،ووظيفةرسالةلافنأناءتارعلىمىىيبدوة؟الرأىوهذا

الرأىهذااليوأعي.يتهوحر4قيتق5ءدأونتهم!مقنللاان!4ب!قي

أء-لاقيهأ!صسءلبرلة-اهاط"لا)ةتنةدانوأفلاطأر-طوبأنىلةجمونقد

ا،ءرى-زرةالإ؟-االةشاط4أوصمقكيرهاالصوذ-أنأدلوموءت،معروفة

وإالمدح"نلافنمون5كربلا:وذا.ايىاةءذهجموعمقماهاجزءاثكل

نأيمكنلاا)ىالحياةتلك،سوممافىنيةالإ؟-ااطعاةفىبؤإثرأوتطخبماانمم

فىئهوشعاوءيرلهرهوأف!الإنهانعماللاْالاخلاقيةالعواةبعهأ!4تتجاهل

.الو-صدءذا

والد،!علتصلبالفقة؟لاد%نارجالءقاتداكنارأىنوجزأنويم!ق

فىليستالمسألةإنايقولنا-الخصوصوجهعلىوالعبهادةوالةق-أهموم1وب

"ءو!حادألةنماو)،ا)!ادةأوا)ديئصلةؤطحأوالةفونتحريممهألةاطقيقة

ف!هـتإذاا؟!احذلكوت!قق.الإنسانيةاطياةهذهفىا)ص!ىجءكاضافىا)فنون

جزءاارهباعته،والدفيأفنانأبينأو(1)أديناورصلالظن!ينثآ"اللاال!لاقة

لا.العنكرأوطرحهيمكنلاالحياةمق

فىفعا)44مهاصز-ا!تداكحددةأةتأأنص،.ريهرنلانهةإعالأيةعلىو

مىةيرrرأى،وتسالونبئلادالةض-تخدماتهمعرةلىالخا!!نفنا؟!نابمنىيحاول(1)

شاهـدنا.مابدابل،تمامايدءىماءلىإ"يخاالجابينالتعاونأنظنود"ا،ديتاربال

...التلى.الراء0100.ة .بى"بر+!وت.:سمى!حر
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،2والنفمةالدغلمقوالفماشا-واطفاتتلميروالممةورهخالإ-صاسترة.يئ

ابكلرمهْالقلوبتعابموتد،إ-لوىأأو،ملاشَإه4ثا.إاانةوساإلىد-5ةدو

وجدتإذاالج!-ودءتتدالمزلإذءلى!عثو،تلاةيةاباتبا،-توتةحترو

،الصددهـذافىالفنيةأبأ؟واأوصحا،وس"فأنو؟تكأد.ب!الاثة"اتجابة

.لهاْالماجيه!إكلمأى5آكأ،دةلاهالثابب!ىالصوتءىاوبقىا)ن-يا!لقد-ى

لدىم!تمهلة-4الموس!ة4:خاً-ال!ةقياءداتا!،!ضفي-دأنغروولا

.وأ)بةاعناتياد11لمفقيءنكأيرفي4صودلدىو-كثيمهـةيفلةدةرق

الا-وا.اختلفتثما5ثاأداوحسنإةا)*:ابإم!!لالقرال!-جءقوأ؟س

دوراتلمبالبادةصرئ!افى-ؤدىاكىاطإةيةأنخفالرا.بها4طدإةإتأوا

ولا،!-12أويه!اصولا*بادةمنتضالتىالادف!الاتوإثارةا،د!رجمييل-فى

أدإما)ذوقبوارق.لض!أنيز)ذ،دد)ا!ص!ذافىلاهذواقا-ولللا!مدلمجا

.ا)*.ادةعلا،-اعدأوا،ؤير

حيثايومكل-ث-ايندأداعافىنعيث!إْتا،حقبتيرأومجق،قهللقد

صنه4!لهليحلمهىالمالهابءقكبيراقدراوتف!د،الاْرضءمالمتت!ير

نسطفخلاع-ناوإذا.القدرةيديصتهدماقداستهافىتها.رعلاالمىالإنان

فإننا،خالق!هوا5ومصدرالذْوبكبرأأنز!همفىإاحمثينابعض4افةمو

وسيعافىنعافىوأنناذا-4.حدفىثعرالقبحبأنئمةالقاعلىالنىرةشكولانوافق

الذيئأو،الرفبحالذوقمقدونالذيئؤلاه5جراهءنكثيرادنا"أطفالا

عاوا!ملعدم-نذهـ4امخياأجدبالذيئؤلاء5أو،ط!اقييزفيمتخبو

.4ا)قي-إوالناحيةءقبهوالاْنفاعلا-ممالالاصتجابةحسن

جمالهافىوءهـنناريفنارؤيةوإلى،خيالناإحمياءالىثإ!ول!محتا-ون)ذا

هذانحةقلنو.الإ؟-انأضاتوما4الماببإ"جماءتماإشو-لالذىىةالحق!

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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الإستجا4ءمشالإ!اء،أزصل-4ؤتثة-افةيئطرعقالافعالةبصورة!لى

رفغذب3إذوقمهتديئثناازرآوااش!يارناحون!ضهـةالجاللمظاهرالد-حة

أصلي.سام-توىعلىلابر.-ادةأداثنافىنكونوشى

تءةضهنهبماالإليم"الحياةيانوسهـتؤالترجماطقالدنكانوإذا

والإنسانبيناللها،صلجةا)ملاقاتعرض-"ص!سصفياتءنيهكأ!تووماأءسار

وماالدينءملبماالفتىاذوقاقيبرهءبتقعأدتارجالعلىةإن،اباةفى

لا!عبيررمزا،ومعارضأبن!4"قيقعهيهوما،وشعاشط!ة-وسهـقذ!نه

وضالقالو-ودمبدع،وجلعزلتهواد:4والإجلاليروالتقدعنالإءزازاطى

.،المغفرةوأهلا)تقوىوأهللجالا

،*ديانبض!فىالموسيقىأهمية"

يمالقدالةادفىدء-مثْ،نيينالربراالىبالموسيةىا!حعةة،م51يرجع

قىجعا،ور.الاَقيحيثومنت!4الصو-يثءتالمو--ةىإلىكثيرةإصارات

الذىا)!تراجيدىتاريخهاإلىيةالعبرالحياةفىالموسه-ثتحتا4الذىنالم!أهمعة

الشعرأوينةالحزالاغافىءنيمثرونجعلممما،وا)نقالهقاب!كوادثاقلأ

اطصباتفوق،المننىفىا)حميق-زنهممدى!ايصورالالىالنصولعل.اكظوم

-،بالةانون،ثبيهة4موسيض4اأوهوهربمفردها-،الهراب15علقة

.،؟:4ءرأرضفىالربأغنية-نةىكيف

وهناك.يمةالةرريةالعبرالاغافىمنأجزاهأ!االقديمالعهدتضءقولفد

تجاربيصورو(اليودقيالكنإ-4يمثلوللصلاةHenةولللترانيميهاب

.ةكثيرة.ناإ

متعددوناناسصاغهايةفرد15!يياتأمرهبادىفىةىالاغاهذهنتكاوقدا

د!فيمماالجاعيةلمعبادةمادةالاظق"ذهات!ذتثم،اطأصةاك*بديةباتهم
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ذلكاشقلثم.بد:نهاأو،موس"ب"4لات؟م-2بأنةاة-سأأداها-واهذلك

ا)ديانة.تلكطقوس،جضق5س-زألا-ؤءاوظل)ده-يةال!نإ-4الى

مصظماءممتبره1)ذى،يةالعي:4لل!بكتابأ!ا!!عا3إ-التراكتابوخا!4

،(1)إدةالة.4لا.غتفياكارامصددي!ءينا

علىبهـم4خاصينيةداتوأتءوبةى.)أثاجمادفيحماولوا!هكنالمسهأنعلى

يةتاااكىالروحيهشياتوالا:سوا!ها،زا.يرإلىهـليإسالقدإشارةإثر

وساءد.العبادةوزتللأداهالماحندىأ)دحركاالشعرؤةثطت،للربالةإب

إسيحيينا-هل!ا،قىىاث-رمنلمهتشهماإ؟!نيةنااليى4الثةاروصولذلاثعل

صابفىنرىأن؟عدمرلن.لديهمال!:ادةةورةإلىع:يرةإضافات4ونيص

ىشالا-ب*كال4الاقي4يفالإءرنيمالتراأو،تلى5211ء!!ز!اذاادجمحية

المالمهـا!وؤد48!دا)الياركيجالحبيهاهـأ،السهيدالنورأيها5وء:12الاَن

فهالا.دورأءواهبهبإعطاهمافىوا)جرقي:ىاللا

يقطرعنالخيالفىا،هاقمنلهاأءطىإةد-4اا)ةموصءقكثيراإن

للخيالالصوصزسهحماو؟قدار.4الاهظهمحتولإتمايقطرعقأ.رمما!كر(الفن

مقكأتلمابمقدار،ءداْنهافىلات!يقبىفىا،و؟قدار،ومج!وليصولأنمق

.)2،ء--وياتهامنبهتصاحوما،الىاسقوس

اطضاراتفىالفنون4لوظيفيض4ا)مراطءلوطالاحثين،جضرسمولقد

الضية.ثارها7فىإلارائعةإصورةتقلماطضاراتهذهأنإلىوذهبالقديمة

.Worship,119.)1(اقلر

ىفدرةْعدء-يثمنا)ةمةفى(مفد-اتابا3باتباشه)يما)عرالؤآنيصف)2(

ن.ءنمبالى،ول!-لااترة-يرتر!له-لجثوءن،ث:فضااقاقا؟ى41ا--بابتر

ا!حانهللأا)مرآنوصف--خماطا)ببىا:نءلىص!ثواقد.ارر-ااخما-5تما!ماصوفوح

ائبه.ءرثف:3ولائبدعبا-تقلاو-و.ذو
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بواسطةظهغاوأاءدباتقاذكرىتخلدأنالقديمة"شعوباستطاعتولفد

الفنونتلك؟ةتولقد.الشصبعا!ةمشزكابينأو-اعيةكانتا)قنالت

بهاتميزثا)قاصماذجاكانتو!مد،الجيلةالفنونساشءنهاصدرت"ىالينابيع

القبيلة.و-صهعليعلاماتوا،واقوا)سلالوا،غملإ-وا)-يماجيدالاسل!4

،هراوةعلىفور21اذوذجإلىبالا-ت!ادبولوجياالانزوءالميى-طغوموألي

...شوأ)صمةاالطقوسءتوأما.أصلهمجد!أن،كأسعلىالمرسومأو

ن5أع+-نتوكا.ثتركاعامةوحدةفىوالموقا،-اءبينقيهءنتكافإنما

فىالجاعيةالاسالجبءنأ-لوبأىأنوالواؤ-ح،بماقيموضوعاتءرد

لا-!ماءىحعلاأاإينوحدقد-فىماداأواطربأو،اداطد-!طقوسطالنشا

دميمالا-خماعه4بانةذتقدجىيعاوهى4.دجماصورةذىولمت!كلفىوا)شبوى

ا،!4وا!!ةأموربينأصا"أ،لأفوثقتا،ثرءغيمنحوعلالخبرةصميمالى

)1(لا-،عة1،اديةاطعاةوبين،علانيةتؤدىكانت

،الةىالإبداحن5بدلابدرأ-ت!-طالناسوشغلالةقنظرياتزردثتلقد

الىذظرأصبح،الجاعةحىإةءتبالتعبيرأصلةأوثقةالفنونكانتأنوإهد

الحياةضارجتوبدعلويةلح!قةتذكارأوصدىأنهعلوالفنالمابهةجمال

تلتأىأأنظرياتأكلأصل5ووهذا،؟ة-4حون11وحارجبل،الا-صماعية

وأالغ:رةعلدخبلاثيئاكانلو؟إفناإلى-تظرا)ىالنظرياتتلك،ذلك

اقجربة.

ربطأعادتادددةا!دينيةواكظما)ممناش؟شأةةإنذلاثمنوبالرغم

أتباعج!د،وقدالبثربينتوحدرابطةا!ونوأصب!تالبمثريةباط-اةالقون

اثمافىأو!وساطةكلفىوهؤشاة*الا؟نماء)حيافىينيةالدالنظمرواد

.!ها.و.ا055خبرةالةند-وىجون()2
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.الوجدانعلىتت!موذأضاذةرةبص،بهد"سابم!ة

الناسامةلهط!ءيةا)افىياةفىاء-:ارهلهكانا)ذىالتأ:ير)نبكلثقهللةد

الإ-صاسثوفو؟نا)ذىالتأهننذلك"4الروءاتيةالاءبراطور-حكةةبهلى

واللوصاتوالانأثبد.--4المقدرا،ساالىا)ظقأغابلْى!جعنما)،بالوحدإةْ

فنونةتكااهكذو.قيجماصب!4ءلاقطوىبممعها!،ش)صعاوا،1وا)طقوس

لْي!نا-تمارسنتكاا)ىكنا،مافىط"ظوالآدابإوسيقواوالتصويهتالعت

)ف!ب4باؤنيةا!المجردءنأعش%الأةمالوصوطت11هـذهو؟؟ت.اداتالب

أدلنصكانظر!فى/أن!اأيصاالظقوأغلب.إءحمدافىقي*!هونا)ذيناصبايناإلى

ة!لرالاطاخ،ؤ)كان،-إزءنينوغيراا،ؤءنينظرفىى5مم!4الفنضاصبخةبازمافاا

كاخا/يدو!/تأْئنهاأن؟،ءكأأهـلة3بةن!ا!نتكا4نبالدلماتحاافإن،لجالىا

مقحورادةأدتنيةاايما)ةمادلما!افىالةقوجودأنذا5ضاوس.أطولءدة

.(1،)ةنية-براتالىءذاهـبأوءقا!دصرد

منلىماو)دراكبالفنأوربافىاممن!-4ااءخمام،علىدليلهمأ:اخونايتضذو

ومن.أفناقئظيمبمألةيراجاالاء!ماموهرالوا!حا)شاهدذا.،فمالتأهبر

4رس!فةا)ة--اةىنيةيةبرحأصدرء"!ام4787سضفىءدثماالةبصلهذا

-:اتالىقىاره

إبداعزصرفتحت-رة!كأكأتأ?ىلايأء4الدالم!اهدةءاهة)قه

لي!ةال!ثو4أ!يىاوص+غاا)ىهالما*ىءقلتدأنيأب!ىل،نينالفنا

لرجالفما4تة-يةولىظه.4وأءا.لل!انملكوعدهلفناة..قادأوَالتقلإ!

ل!تمانهللأستاذللأ-لاقء!-دتءن)2(ديوىجونفظهالصاهإ؟..،الدين

1551المرءعنفى)1(

ايراءهتم.يا3رز.د.ت2،5/خبر-اةناتابه3فى(1)



2-لا3ف-لأ

(أرأدهااكىونأة:اعلىارقا،ةااكتمالانصاIanةىنرىو،(89ص)

.أفلاطون

لماالهةىأ!ةا)د؟كاوالاغاإ،وبةىإصةالخاالضطوراتتتا،جتولةد

لودها!لاثم،*!األما1فىت!او!اصههاةدهاكطورا!-لكتخذتوا-ىالمب

فىموموراا-"-!ة(افىالمش!ورىالدأح)الصا،"؟لةقنصيبوكان،أخرى

وءوبقى!اتأء:ءءقولخصصوءاا)وربا:ةبه!لة.ل)اناسب)لةباالاحتفاظ

".-اعو)يف

يدة-ى-ديقاعاتهـايدة-دأءاناءفكأأ-رىمحاولاتذلكإ*دو-د.ت

1748واءساسحقءجما - (1674 watts)الانجالمزةا)كرا؟يم؟بدعس!كأالنةىم

تلاقا-تحمالا--خثم.،رو-4وأغاننيمترا40إ!اخةط،-لةالحدية!عةالد

(الاصحاب)ا،حرارQuakersادكويمرسب!دهوجماه.الاَنا،غنعات-ى

(1)هالقاة!ب-4فىشكواول!نممح!،لا+"ادةءنا-04لايخاتا-لماثاءتههـواينالذ

.الإ-لاصعدممناليهثؤدىلماالهبادةفىالجاءت

مذظ.4ءوسيقيةقطما"لعأليفهم-.4اديةأ)دأظامءوةة"ثناخدمولقد

مصوغةنتكايمةالقدالمر-يقىأنلاءهـؤلاحظوؤد.ام!ادةاأ-لءتممةومص

الخاصةالمدارسة!حت.قيةالإغرالموس!.قىنونؤاوعليالبرىاشعراذوهفى

لعتنشاالمةاميئمعولا،الدتني-4ا،و-"قيىءقصظللونالةقبالإءداد

لمالعاانلنةصأنب!ةىو،الموسهدىءتالموناهذالذبوع4اكفميلصالحر؟ت

؟ءلاناءووجد؟،ي!ء4الدءوسهقاهيرتطوفىةةة!ا-،ودالبذؤد11-ي!كا

قشجعهذاوعةإذاقا،فرادمهفاممن4نعله04ات*براو،الموسيقيينأفذاذمن

أنوء-:لمث.قيلاةاغزيراالصددذا5هـكاا-هـي!ىاا)تراثأصبح!ث،اللون

Artin.122(،ظر1(1) Worship. pp
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غمالرةرهذا،يلةطولةترةا)كنإ-4هـو-قى"ىظاتالاور!4انالمؤسيقتلم

الموسه!كاء-توىبضةست!نلمالا!خيرةولكن،ث.ممةموسي!ىوجودمن

إلىيسعصعوأان-أرادواكا،1أءة؟-"اإلىيذبواأنساعتادولقد،ه-يةالد

بل،المو-يةىفىأ)ب-ألفجانبعلىال!يى-4تأثيرث!رولم،جهدةمو-بق

أنةالم.الكنإ-4رجمالوصمهالأأ-سعلىااءكأ!والاة--إمالإإقاع!ضاأذالمثث!ل

3ا-ُء-دااد-أء4االو-،4منالمو-يةكاإا-هـحيينأيةعناءقإح!و)ةد

ند،يض4و!.إصي!"4ااطوائفا-اشإبئيو-دالذثانو-ءدا)عاءا!رو؟هايه-5

تءئجأردعورةت!دى4راإلىب-)لم-اأنالإنياني!ماقاالماعربميمبأن

لموصيةىاء:اا-خرأنيمن؟ة!اه.ا1ءثإواأولصاأكلأنأى.الموبةىتقطر

نأنيديم12كا،والضوفهوالرجاالهزمووالتدمةةوأ)تووالفإهوالجيدفاءب

فى01،"اءذه-ؤدىأن!اكنلالمرىندولا.ور:يرلالهءشلى4وسصإالموبةىتنخذ

لايمونو)م،لمقدسةأكصوص!اومت-كة،دة)ا!اعلىرةء!يمضاصةبو-لجة

عرإلى:ا،شا؟ىوالا!ءاانياتا)ةةلاثرها،الو-.لمةْ"والما-ءىالإتافىالصوت

3البادة)يىتوجهمق

رأىكللىءة-اء-العهادةصلفىي!ىالموس-ا،جهالذىرالدة)تضيمكنو

أرربادةاأدأهعلىاجماعة!-اءدأخها)1(:-أقليتينفى-الىءحيينالباحثينامض

كذ)كتةم!ل)3(.اللهاهتيوألاْه؟ره.ر1)ث4تو-ثأوبرفعحستاأداه

تهم.صلواأو-تبهحاتهمأو3مغليلاسأنااثؤدىماشدةباثسيةير-+كصي!4

مقلايدبل،4مةدسايملياتتوءخةى"هـ-بأيةبرضىلاالاحصُهذاومثل

4،ر!إيردلياموؤالوؤد.وجلا!االمنا:4بمداسةجديرةضاص"موبمى

لمو-يةىأةتلاكانت!ول،..ا)ثزابإثالمليعيفىالممتازا،وسيهىإوْلفأ

ةىا،وسيةى:،أدة-ونيهول؟5إيا.;4ءباوالله)تظيموأ-لأ-با؟أت



2!سأAهـ

جمالإحاسات:مشإءرهمتملاْوا)هاءهيئلاعةوفى4نبباطانقاثيرالدثنيةألنبادة

أب-،ا!ردرإلىلحد"9تمتدو،والروحابىادة"قوىنها)+الهرومةوالعهورات

كلتناب-كأاكرامةوااك:لبماابمب!سمأنالهبادةبموصيةى!سدرولهذ)

)1(والا-ترامبالإجلاليو!ىما

،ور!عه!،الترافيم"كعبالىا،تيحيين."شثوجههاا)ىالةفأنماطومن

*صطوقد،تتدهورقدال!:-ادةأننهلم4ا)كنيماؤىا،هـدأةالا"طانبتض

اسمعوؤد.ا،طان!إدُءئلأو"ذهـال!بءثلا--جارلص!.قي*ادرجشها

.ءت!اءلاهءدممجمتصاحتعدلماكىءتبالتردُبضرورةتطالبصيحات

تتيح4إسيحهاة!إمبادةاأنعلىدلىلاذلاثالمسصحيينالباحثيزةمضوتتضذ

الا.ةلءل-الفنمنيدبابدإط"يرو4ي!ذإو.قهذطورل!بدللهاالفرص4

ا"لموشةىانا&دفى

شقيب

المد؟تو!طميمإ!لاءعلىأعانماءواطتالديئإنأنْةولويم!ةخا

بابه.فىأفصلهوماإكلإلاترضىلااىاالروحمالايبوثكىخكلالروحية

ءنلكلا)هإمةالإبازاتءلىء!نويل!ميخالصءلايمانالإنإلاذلكوما

والشعورالضل:لاثاكحفاياتااإطلاق:قاتثئتإن،تملوالهال!د

العهل!.أووالنزوع

قءتبهـاإل!)لميم!تلا!ورةأصحفىالعبمادةأنننىألاية:ةىأز4على

التبادل!سقع!فهى.ء!مرا4طرفهأحدبةىأو،طرةيهأحدءذفجرإر

ءصماعرهءقءبرالإ/-انكانفإذا.والإنسانالربوبين،ربهوإلإنسانابفى

َ.فيهff.127المر-بخقى)1،
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دو!ىقد،أ-رىصورةفىهف!مملهرأ:اةى4؟فالوةتفى؟،ظ،اللهنحو

وربما.عنهءبرلماأوبدىألماةملكرد،اقههـت6تيةأنها4لدث-وعدأواليه

لت!لدرص!دت1)ى4أقىا،صال+اض"-ءدوأجلهءقالذىأإمرءو"ذاكان

فئكأعالذىانخ،واة.م)14ءعقوكا"خهاءكلدصه،ش!ص،،اودت:يةق!كرة

أص،اددعالهناذنةسفىال!ءق،ىا)دا)شهورو40الةنهالصورةذه5)بداح

صدطأن-ليرحىسأو،خأ-الإ-ترقانيال6ظثفىإ،حاقالذىاثهورا

إلهيية-إظروج!4لهيخاماأو4الإيىالةظرو-2--خطأ)نو

النفعرغم-ايريهيهامبادةاصبىفىا،وسهةىمعامأنال!ظامقأ؟4غير

مقصي!أظرإيةالمنافىلفةلمهاءقا؟وعإلى)بال!افىتت!ية-4يحقةالذىا،ظةهـن

وجوهرها.المإدةلبءتيصهـفقدمما؟الموسية!ا)كالأو،ا)نونمعل!وة

النغرس،يهر!ذالةلوبتربيقفىي!رلاالذىثيرءاتأللوبةىكانذاةإ

نإ؟ذات!اارحميةاال!:ادة4!ثْيل-بخدءيرءت،ديف4كل:ا-:اتفى-ت!ت!للافلم

-را!عبأدكم،إ)ىالص!اضالص:ء4ءاتفلاش!ونثين-5اداكقاد.ت!ثيرا

المح!افية.أرققةأصةالودا)"بمثاطةتمكُءا؟،اء.فىينةىا،و-يقطرءقالجاءية

الآذاتالىا-ضماعهمفىأو،الص!ةفى!نالمسدينوزرفعنيرفىالصامتة

الإ!الأ.ص-رة.قيسترسل

Sal
maktabeh. triangle calighraphy
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(1)العبادةمسققبل

يقالذع!دبهيرفىنقصبداةا،-ي))-نواتفىأ؟4إشمورا11-اخءقدل

يوجد؟ن)ذاالنظرحماد!رفوهذا،عةجماهادواءيْم511؟ادة!تأءا)اونيذص

عددصاولولةد.دينمنةودةاه.أ1ثدونثلذفيالاءب5دءدفىأةقصا"ذاثل

A;الجارن5كهير LJالهباد)ت-ضورقلةةظاهر-ا)ظاهرةهذهتحلإلالختا"4ت

إمضوءن.افىا-بلإ!511ة!راحواحهاأسجا4احرؤا)رسيية!ا!أماةكا4لجاعصا

نمااالماةىى9ا)ورادةاءاكقإلىا)ذاهبين!يرةأنهـلاه5،داهاأا)ىالملا-ظات

سنةضصينء:ذوأنه،الا-!مايلمةبل،ئدة511اامابةاأخها!ممحىكذ)كنت؟

نأ--وىالعامال!بادةيومفىلموتت+ما-قريباالناسأكرُلدىبهنلمتقر.يا

الا-ديومفىتهءلمهماءثللاا،-.!ىكاأءامبهنفم.أ)ور:ادةأماعنالىيذهبوا

الىيذهبأنالاا،-لم،-حفىيمنولم،ا)حفي-4الىأسرتهمعثذهبن12إلا

إلا:داأو،الذهابهذاعنالصوارفأنأى..وه!ذااء!4يرمىiا،-!د

ا،-*دلةد؟ن.الظاهرةذه5تحققءنتةالأوخ4ب!ثثة112ءثرمنيهنلملى

لذ.5مركزإل،4الا-ضمايلاحياةا)طبيهىالمنتدى4ضاصأيامةى4بسهوال!

الا-خماعيةءالحياة

ةاداههاعلىفيينا!لرا!ءدقص:ابةى4كلءلةطاب،-:ااقش)ةةاصا؟ةفلنو

4،ءبةنةيالدك:4با!حيحابلابااهـذهب!ضيمونفةد،4صاناو4ءلجاا

الحقي!يةلاسبابابهضيمونقد؟،أ-رىيةيادالىو-:4باكذلكيمونلاوقد

الذهابأن،4في؟ث-لمثلاSallو)يهق.الاحثينفيضتةديرةكاءاما4لةمة

فىيمةلا،؟انربطاالإ"أ!؟نما3و،؟نالإءقأ-ا-ايةكرضةأمباهإء،دا

مل!قالاقوالأفا)ممسفةفىانضركتابنا.الأء-"ارر-الهَفىمسرةابن.شل)1(

بمدها.و،315س
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منجيدا-طيرب-اؤلءوصخيمونو؟داطكلديةى"انالإذا05حففايمونأن

ىةيمونقدبل،مبما-طاا)قديمةىا)ةاسبر"ضإيمانيهد؟نحةاالمعاءهـ.

دافعيمان)لكنهو،ا)ممالاتءتطاةح5-ةاسبيخر.ثةاصييماسالمقايهضهضو

.حمالأتءلى"-لوكالى

،كلضءنالا-خماه4إخبص!معبادكقأءاإلىورتج!ود!الةدءا.!إهةلكلد؟ن

قضا،المرجءنأنه"لدي!مئدةا)ساالةبهرةقحونوقد.إمكت"1اطاصةالمثرور

نباططفىالةسلوضع4فرصة-اد5ُ؟أتإذا،أسه!عياأعثر2أوءتينسا

أماكنالىالذهابمجردأنأى"ا)حون"تافىالتأْبيرتملكا)ىلاقوىالصجمعح

أنحثيناباابهضيرىوقد.ا-خ!لاأوةق21الثرءتاو-4لا-ماء؟نإدةالهة

اههسفىاظ:ة"ا)ذىأفىالثآا)نظاما-ءاإأةد-تبتهاصانحطاطعلى-الفكرةهذه

الذهنمحذعلىبصاعدالخصوصوجهعلىأ"لعةاالمعرفةأنةالملا-ظ،اطاةر

يةرؤعن*زتهوعنيرة-مماواتتتأخرالثا؟خة4ا*رةاولكن.التفكيرو)حياه

عتاقص--بخدوقدا)ئاطقيقة0ْ55دققاالمالمباْةوالولترقياقا4"اطقهتلك

الحل-اهءق-اكئير2إفشيهوخالوأث-5ءنص-ثحةواءنهاتهاذاحدفى

لكنوءقليلنهنعرماأنإداهامداأةسحواء*رةتادادتاز8!طاسوا،ةذاذ

ءفد!تنضجولم،ديى511الخاقلدي!ميمتمللملاةاسبأقىءندءااقلعلةاامرفةا

،الإ-فانعلىفي!الاهوادة-ربءهيرىالىثنةابوننهمإةةافقداملقياوخالى

وبحيث،-4الر-5أوالتخافتماْء-ل3وعأْ؟ان!هـابإا،-دادتظهرونببث

ءنه.يداخأنال!-لميرمنأصوكأنهالإيمانءلهرثن

دةأةة-ثمالدفيرجالة!ضأنإزرىااوةتاIi_*ثليشب?لومما

وقد؟)1(للإ!نأ-اصىومناؤضلاديئلدودعد!بطبىمتهال!-لمأنيرون

يجهل.لماالإتانعدا+بابمنوإم!،اللاهبمعىمونفملىنجاهإما)1(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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تخلواىااالنة5-ذه؟الدينرجمال-ثتههلاا)ىيةالتقايداللت4ذلكءلىءديسا

مايدورصيههلونفم.اطلياة"تضللالدينلحهلاللازمةط-يةالهناءهـالاس.ءن

نبنهاو؟.روأف!ئىحقاهـقمجذ؟اأف!مأإمملواأن!ساوونولا،،صِ"م

.الإيمانعلأوالديئ"ض-واحدةقاعدةءلىلاءةوىو-دهال!لمفإنكثيرا

ءلهىأساس!ذنكنلالس،للديئمهادأموقفاءضخذونالهلاهض"كانبرإذا

،شفىنعاباعاأوممينةثقافةوضاص"4)تربهنع!سءهـالماو)ْ،من!جىدافعأو

المنحرفيبرلانت؟للعلمينحفلةممثلين"ؤلاهءصلنه-يرأنلنالايصحثمومن

المبادىهبينالخ!مقذلكفىا1،تهملدياناظيناللننرجمالءنابؤمتينأو

.الاشطصإو

؟!ايرولاحيثال!.اداتءأداالع!هـالحاةهـمنفىت!نابهضيثكووةد3

جماءمقيدلونهؤلاءصض."دنبه!وقد،الروحيةا-!تياجاةثمترضىأوتثبع

ؤافىالاشتراكعنالبعضرتذلىوقد،جميحاعنهابالتخلىون2يذوأ%رىا.لى

و"ضل،ا!دعنالزائدالاقيعالثلاهيوبمناإم!!ايكتنفمابح!4ءبادة

علجةلإيخفىذ)كولكن،الاةرادف!)5ءشاعرمع،فا-بلاا5واج!ى

هنإ؟-اثم7صهيةهؤلاءأمثالطولأنالواجبوءق-محن!االإةلاعرببر

اسق!مابيقطروءن،عظممائهموؤمدينهموإعلامقى2-(اداءالإةةيقطر

وة؟ابحدها.الحعاةهذهفىعلياقوةقياهبتخذموقفا!ونه-سثءقالدينجوهر



!!افي
-لاة،"الص

أعم،و!اثمهالإْتانبايئأصطةاءناطىالعحبيرنهاكوجمثمق،لاةالم!

نا،-4؟ةلديناةاءاجةعلدلالةهاوأقوا،الاديانفىثهوطوأعثرهاالمالرااص

،النفىلاجرإغفالتيرو.ءىلجاواالفردىالهمتوىعلاسلو!ااكوازنتحقيق

ءتواهافىالبادةذه5بهاتزخرأنمجبأو،بهازنىتا)قا"لروحيةالطأنةو

؟،الص-لاةفىلابدن4هراظاااءركاتعنالثىءبهضسذصدثذاةإ،اثالى

.الإسلامفىوالإوضاحالهركات"ذهعلى-رحمين،4امدتلة،ديانافىتو!د

منلاوافالعلاةفىإدنيةاالاوضاعأوذمالحر؟ت5تؤثأأ!وا!ررفر

،أجربلومجيث،تمثلاا،ةلعلىأو-!إيماا)قالخاعة"العقاالحالاتأو

مهالاخرىأطرافهالالفهنا،اقالا!منأطرافهاتدأنفء4?لوطا

اةص4،ناأوكا!لةبصورة-جققالمفروضهذاأنأءا.الحركاتهذهوسره

وهذا.اطركاته"!ؤدى،ناةف!مىواالرو-ىاكطوربدر-4رهقفذلك

.الحركاتذه5-كررتمهماحدءفدفلايةالت!طوبى

دذ.5فىهصرةماحدإلىلممتبرالادأن!كلضأنهِتان!مه،لأنوصبهب

لنر!اتلفةالادلإنفىالحركاتهذها!ةىظامئقْتحعرضوها.النا!4

الحركاتذه5؟نتأجملهمقالذىبا)ءرضوفاهأكزالاديانأىبأنفس!نا

أرا!؟تاتالإ؟اهمنفةطنوعاناسهصيةافىير-دأنهنلاءفلهماوأول!

الخضرحأو،دتهلل)ك-ذءنتمهيروكلهما.لخففاوالركوحالرأسطأطأة

الصلاةمميزاتعقا-فياغيرهناخينإاأحدقرللأ-تميروإننا.لجلاله

.ي!ة.الساوءهةالىاالرلممة-مقتفياتبكلووفائهاالإ-لامية
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أر؟؟4،أ!أص-ت-ىالإ-لامفىالصلاة-ادت)قيد،ا.احث1"ذايقول

اتعبيراتاأءىالإ-لامفىكءدنةاوإ.4إصبىهـاشوأع،ياVوأشطةو-4وأءم

قاطلدلمبالأ-.4ادينا،نوذلك.الصلاةقى4واكة-4العهلبالمواةفعن

صات-سحيما!ماكانيصلىأدء:"طابولذااللهبحص.رالداثمالا-"شعار1.و

ورجماه-طلمعفىأعلالىءةجطنداهووبصس.يقففإنماصلىفإذا.ا)ديومفى

وخادضاظهرهمةوسايركع!ووهإوادمادةادلامفىأملءطمح،اللهنحو

؟.لوا-"تلامتامخضوعفىا،رضعليوأْمهص:لم-4واص*اإ--دو،رأ-4

دواءىكلءنوء14:ط،ئمةالااةدر-الةأ.اما:4ءةوء-دمصضرهشاعرا،لئه

الشرءناللههكايه!أن+رجاء-4لخدافىيشهيركأعضا""كل4؟بوالاناورالضر

أيدينعلىأو!ء-ركة-ثاباايأ-ذ)اصضمرأو،ئياصأولامقوأوءس!"وعا

والاذنا)فميؤديهءاةبجاإلى،ءوأص*!ما-"-ددثم،الاذنلمسهما؟م،اصدرا

.(ات)يماهأوحركاتءنذلكإلىوماوالرجلواليد

فىاالصلاةحر؟.تاء:-2*بر1)ى4الاسا-المواؤفا:ا-ثاءذاوياخحى

هذهومن:لمو"ءلكا-قديئكلفىإلاجتوافرلااكأا11!اةفتالم!،الإ-لام

ت!الى،ونها-5-لهأد؟!لإش"ظيما!اللهفىثقالواالواءىالطموح؟اواةفا

فهلعلىالحصولفىا)ط،ح؟4والثفيةالرط.حل44ثهالإللارادةاكمثعالمح!

،-:4وء!لها؟رصاهيرجهاا)ىادبدةا)ةاصلمةا&اةالإ؟سانءخفىالله

و)خلاصنةأمابكلصلا!"فىيهرضالتةىا-اماإن.نهءووءورك!وي!ون

العليقجىذاز4ءلا-ظاالاحثذا5وكأتم،اللهيهلامتنحممت!ملةشخصية

.(أْالإ-لاموندبر"كايانالاد-"-برل!لإةسبئلةبا"المنصت

Widgery,what.03502أ-)1(اظر is Relgion, pp!ث.--".
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،وفىالإ-لام!لمةعايانالادفىالصلاةحة!ية،ة3يخمائونالناسمقإناكثيرا

لإ-تأملاةاوكأن!دتهالإتانيم!ء12ا)ىلبإلالمطائماادانونما-رلانهم4خاص

اةحققاو،جال!اظر:iنأ-!،إل!صى"لخااساتكمالااءنء4ءهووىسثافي

وربه،-دالمهبينصلة،.ثىإمدكلو،شىءكلؤبلا!لاةاأنخ.اللهءن

الرا-ىلالآءالإ؟-انرةصوفىأ-دهمايظهر،طرفينبينأصيلأومناجماة

نه)حساةيوضتملأو،أقيدافى-ىالظوررءقلآخراا)علرف"لوص،الخاصخ

)ة-انأى!ضررثمهر8سمماأعش-ضورهة؟-خثه*ر،بدا)ماةاب

والإةصاتاللهإينصلةأمرهاأصلفى-قدء:ا؟-الصلاةوإذا؟نت

اقهبأنالقاثلللاءكأاضإذنمحلهناكفا"س،؟ينهماقيهح4روحهوخلوة

،نسأللماوسألناإياناة-:ءسطيها)خير*-ده-ثصأثه-لوهومانشا-"تمام

ئدازاأمراأم!ةتبراأنْ"عقأو،للصلاةءحلف!و)ذا،نصللمأودلعنا

للاصيراعةيعطىو،لمهؤالبةيركأيرايعماىاللهأن!حوالص.لهلاةهـورة

الديئ-ذاكعل!ص-؟4إثأمرومااللهيدهمايرولكن،!لموالمأوصلوا

الحرية؟عضد؟!ينيتفوأن،?-"تءدثوأن4إنردتصلكلأن"

تتمأنلا؟حكناطقيةىالاق!الوهذأ.وا)بب!اواتالديوقوفلا،ءلمةال!

.الصلاةفىإلا

لما؟"البمثرىا)تاريخء!رواستعرتالشراخمق!يرفىالصلاةوجدتلقد

ارتباطهفى4الطببالإأصانعا--4يرةىالذى،اله!قالرو!كاادىمنلها

جم!خءقبدأوأثبت،-سهابئءن-وْةاوأكير،؟ة-4ءتأعلبموجود

-الكعابإمضنيد؟نافإذالم!ءفىبالرغمو.هـتهقهيرتقدفىاأءشاوأدق،-اقه

الصلاةحولتتاثون،جوهرهفىالدينتقدرا)كهالصيرةنعمةحرءواممن

-يظمقللصلاةالهامة4اطفةءقت!رةنا4ةرءثكلءشاإلىاننا5أذ"حمولين
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انة0والاوالصدقواكظاما)دة،تدهاوتهو،ا)شض.4وا-لمتو"اها)-لوكتصىحىفي

يةبردالصلاةاذاكانتءا4ثءناعلهم!مقصرونهؤلاه.وا!ةبىالإ-لاص

الةا؟ونصوهفىذالمثويناقشون.4الررضىأوأ)حاجلةا،نانح!إحضفىكسب

بموانين4قيالإ.القدرة4ءلاة0.دأ4ءنا؟ثالىذالمثمنيد)فونو،،ىالط

مهام))يمموكللذيئامؤلاءأحدبأذقسمتافدأ)شدتدوللأل!ف.الط+*،

يف.واكةجيهاكو

الماجيص4قانونبين4ع!ؤ14إدراك4اصهوءقء!4النزتلىالموالجث

وكانت.الطبي!ىشناقااتبدلات-الة5ا*لمااء-4بضير!كدو،اللهةدرةبينو

اروخوألزتءطرداظنوناسنتهةالطبأنيتص:رأ؟4على-بىل4شمةحدفي

)ذا4أْبينت-يث،ا.صاطةاءايةفىعلإ،ردىوكان،لهرال!صوحبا!تراء4

كانثوإذا،لجهشدأوتهيرهيمنعالذىدا،نونالقامصدرهى"طبعمةكانت

دكلوءبتهاتدرتهاصولتصورو،ن!اأوقاطرادافىافىك!4شىالطبب4

مانطقسرى:ثاالصددهذافىالما.ي!،ست8ؤا،والمو-وداتالقدرأةواع

فعلى!اخالةصخهـقالمابيمة!نقااكاعاو)ة.ا،ديانفىالجلالةلفظنحقعليه

منفا):-اث4ذإكومع؟قدر-"يقطرفىءةباتوجودنتصورأ-اساى

كأ،ةإتكاءعلىدلإلخ4كلإط.أ-وانينطرادالان،4ظقيوغيرءقيمةأساسها

ناةوثنيرظلمنه!وولإس،الاشانهراظوااثكأتستيرفىالإدح-ممةعلىيدل

أنهناكعلىذلكلاإ-تولخ-نهبحا-أ؟4علىدليلاطبه"ىةظامفى-خدللمأو

محكمنيالىسالما:يهىا)-!بأونوناقااممف!صلكبيرافلسفيافيفا

.)1(لتفصجلباسضة

قاءودد"الأ-ةاذخاب3فىمولهالمثارةوالأزمةافى.ءةءبدأ4.خاقثهلا5انظر)1(

.الت:ومناهماطدثتالمنطق
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قيت!ةفمةضلافىثهـْااللهسألَأنهفرض)؟اال!قالمتدفيا)رجلأنعلى

تنحفقبألاءممتالله)رادةيأناؤتةاعهءتلاث!برماسرطنلهةا،ءاسألله

أالثعىءءهذاء+لتحفيئفىوا-:امايراهالالا!ءقؤدلمأ!هأو،هالثمى"ذا

الا"ئة.با4نفسهعلىين!ىة

ءالصلا:أداصهو،4وأولياءقد-كنءقا،-"ماهالورءيئكثيرءقأعاتولق!د

سوىامماالقاباخلاهمنز!تطابهلماالمر"ةكاوعرةف!خا،اللهج!لالاللاه-4الجادة

-ثا،ا!صو،ء،اْب!امةة-2لاْهـةرايص-كأرا-ةاداءدا!لااونيهدوذاو،للها

،،تم!لأأنهـثتصلىهـأقءصلءشممادرةا)صةوالطالاْ-بئ-يرذالمثءضوروفى

اوؤفانلىح؟القولينكلوفى،فلىأنهـوزرملأن8افىة"د"مقال!در.بئةس

ا،ممالفىوالن!اح،)ةجاح/إله!اأ-كالأنفىإلإنهانرغبةوهو؟هترف11

وهبالذىاللهالى4فالفضلن-بةبديىوأخيراأولا4النهالىصورتهافى

ؤفيهاك-اقالوجهأما.المس!ألةءقوا-د4وصوهذا.ا)ة-اح-قيقنابهءاوهيأ

!ثياالناسقةشوء:ا،ءنافردكلدرك!ا1)ى-4الةرةا)باْشا،-:اب

ينينالمتداكاسبهضنجدفقدذلكومع-،الاولالوجهنهمأذهاءقنيخيمب-كأ

أساْلهمإلىقوجهونذلاثرغمول!نهم،الخاص4هثث!افىالصلاةسد:نلا

.يهدهوتأاللهعونفىكيدةأرغبةبهمةلAوفى4الحرةأوبةالعاد

وأعقأبر-طفىالص-لاةانوهىاطةءقة5هأونكررنقررءانزال)ننا

تهيراتلنايرالاديان-إريخ؟نو)ذا.لهوءناجماةبالتهص-لةأواتصالمررءا

،سايمى-اوخطماو-وهرها)بماؤإنوهيلتماالصلأةيا.تكأوعلىطراتكثيرة

مقالاولى4،فيالدراحل11فىأ؟4صحهج.ترجرلملهإةاجماةوابالتها)صلةوهو

مهظء!ايهودا)تىةالكضخالمنارطلبلخاصهاالملوات!ثرتالتارصزيةا)وج!4

طلبأنتقلاال!شةهذهول!ت،والاضراررورا)ثءت4و-ظأ.دناعل
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الدياناتأن،؟الصلاةءنالوحيدا،ساصىضالتصالثركانادفعاو4ألمنفه

تحإقبطلباطاعةوالملوات4الادعهءقاطكثيرةبأفياحتفظتادءبرى

ئراتا،يانالادفىوالصلوات4،دياههذمثلءإ-او.رأضراودء1()عات

جلالهجلأنهملموهو.الدفىصلا-4فى.ش!اللهء!الإؤساق!مادباواضح

الفرر.هذاأويدخالصلاحهذايحققأنيمكنماخلالهاوءقا)طجيعةفىثمعل

جراصلاة)تأديةاسا)إفيماخرجعظ:مةبأحداثألاديانناريخويحتفظ

الاديانءنأنكثرانن!ىولا.ص4اءصمفاقاصاأر،4نحهءنأفيض15عل

ديرالة)-لاء4ناضماوذلك،والشراطليرعنالإ؟-انةممرةتصصىجعلأع

يمةالكر4القرأقالآيةبصدقزشهدابشريةاربالتجىأنو؟ء!تقد.الت!هسفو--ن

لم،ثةسوهوشاْ!تحبواأنوءصى،لمخيروهوشيثاتكرهواأنو!لى"

.،لاشلونإتموأيعلموالله

:!نالاتءقتعبيرااللهثممرر-ةسفىثالدالادبكانهضاو.ت

والمراحلالعلياتبا،راأنوءهىذلك-عالكلفىشأنه-لبأياديهوالاءشاف

،ردالة،ضخميةوز-ق،الروحيةالةيمةضدأشد-اقؤصدبانالادفىالنا!-4

-ا)ماصةالحيةالعجربةثم،الا-خماءىوالا؟-جام،النةسيماالس!نةو!ق

ا)هطمزاهامةفىالصلاةأنأى.اللهيدىبينصمالدااطصورأوالاتصالبةتير

رأقماكلفىوجغها)-ريموجههليكوناللهالىالمرء4لمتبأنتو-ى

.يدعوما

وال!-ولىوإصمي!ااط-وف-،ةو!ذاث،الإصلاملىالأصتسقا+صلاةءشل()1

.الحددةبالمواقيتولاتر-مطءار!ةأباب-!عاقإىاالنرافلادفيءإ،ءسن!



-913%

الصلاةتأثيرهـولالمنالشاتبمض

الطبيرالقانونضو!فى

رباأوفىالقاشاءصدمءصرا)تإسعا)ةرنوفىءثَالاءقالةرنأواخرفى

Naturalالط-كلىون41ْْلا4:4لةباة4Jااتأثيرو4فاعله-ول Law!أعلنفلةد.ث

الصلاةوأن،ثه-وادو!سآكلثءررءد؟aiعلىإ-يرالمالمذا5انا:ءضا

التدرجذا5او)د-يرنظام-يراللهجهافىأثرأى!اءونأنلا؟محن

مؤداه7%ربأسلوب1)صلاةفاءاء4ءدمأخر:نأعاتأ-رى!42وءتالرتيب

ناأوقاثةيرأنإثن؟ص!قؤلمذ--حلأيم4شأؤ-ل:هو--ص!؟الله؟ن)ذا4أأ

ناأشسوؤد4.الإبهيتؤ-4دعاءأوتةامصلاة!لأمقح!خهاذصظمانظاأو

بهضءوقفإلىاأءهـأ؟،للصرةيةاطوهروأليزةاطاص-1،3044إلىسابقا

عمثرالثاةقالقرنينفىأْ!رتاألالتينأةممرتيناتينهاةناةشأنلفاو2نالديخيين

حقصف4لات!فلاكىالفلىة"4الظروج!4مقاتو-حابب!ضءص!روالتاصع

دينية.4فام!في؟ظروجمةءقتاتثمتو)ن؟بانالاد

بهتور!رلىأفل-مماءإمثئدتهترفتهأنلإ*"لنهةإلديئا4فا-ةألمهدوو،ء

-يرمملياتبينيجههحأنوبحوة"قله"إ-تطخالإفان؟نوإذا.الإتان

-غرضص.وقلتحةيق؟ااأ--ير11!ذايهدلوأننينوقواعلاقاتفىالطبيعة

وأ،لاطبعحةسىالاسانونالةآغير)ؤ4قاللانهفإعذلاثيفعلالإيسان؟نإذا

استأصله.أوسيرهأومف

بالرى*تلقلاغراف!ثارا،ْمجارىوءولوا،ا)-دوداك-اسإىلةد

نا،الما:يعه4أينأ)ة-واحت":اؤصوالمذلكفىوأحنمم،ا)حيربا+لبد-وأو

الإ؟سازرلة.الأءراضا)طهثءلمةفب؟فىقىْلفىالإْثايخا)ةارءت!ثيرا

تحصيئأجلمقوكونهالإ؟-اناللهخالَى()ةدا،ديانبهما-و-ىعليوبنا+
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ا،غراضهذهنصاز)فىمةالطهساو)علدلتدلالي!رة،وكل:حها،هدافءذه

ذلكي!ونكأدماالطبهمةأ!!ده-ء!لهجمل-اللهأنالمؤكدؤتو)ذن

يتصورلالدينا)ن.أغراضهبحةيقاوأمدافءلىامانالإ!لفىصوياضرور

؟تواإن،!4العقليةصلتةانم!*ثثمءمعناطبيياا4؟فلاخلمَأنه!لىالإكا

لضىألاديانهالإن.طبيتهاأو!لإالمالهذهنوعق!ديد)م!نلايدءىالذلأين

فىالعالموبين4بدصلة14ل-تثولايتعرك!الدىا!رك،)أرصمLهـاله"ؤ

؟به.-واي!يرووظوره-ير.

مذافىبقتحالدينفا-فةأنا)-ابصينقيخاا)ةممرإحدىءةاؤث4منووا!خ

إ-لمأنالوا-بالادقأطد-الآنلذ3رهاءللا4خاصلاكأءارات-الصددإ

-اوةفاذا5)يمناو،ناالإز-ا-وى11ءقتقلألاوهوللإلهلنمب-باامةلابه

.بالمرة"ضعة"م!نصفاليسظاهرو5؟

فىأجدءانتطةوهذه-أمالمخالقهـو-رله-لاللهكان)ذاأنهالواؤحة

فالمعهول-الف!رةهذهالاء-اربه!نتأخذوأنلاءبىلديئا4وفدة،-قدفيكل

ا!اصا:ظامافى9نينالقواتلكأنأىاللهعلىنينه!إةواا)مالمهـذاتهـدتأنأثةن

15و-مرداللهت"بوحدايؤمن)أص!انةكل،عذلكذلككانواذا،ا!عهأهبىالذى

علفادرفيو،صانالإؤعليهيقدرءالاة"لعلقادرالله.أنءةايعتقدبالملك

بعصها.أو!هاءفعول)بطاله!قدرت!،الطبهحةسيرظمبعضأوتهييركل

اممامةانينالقواةملايراللهأنءلواضحمادلىلالانملكأننااطقومن

فقد،ذلكا-ظاعتهعدمءلىحمجةلاينهـضذلدُودكن،4لاطببا،ساصه"

الفىخأ-بابأ!مقواطرادهـا4ا،صاسهالتوانينهذهأنإلىنبخاأن-جق

بمورةوالحياةا*هرانافى1)!لميا4ل!4الإبه!ةاطوبةفيذ،ا)طىوا)خقدمفهالإتا

اللهقدرةتحددوهو،ءونجا،يريدهبماأ-لمآنطإ-!ذالمثى5ولا.جمامة
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ضوصا،مجتمللاءتمليافياه4ءوارإهـنجيريضبرذلكلان4الإيهلقوإذينبا

الله.خلقمقكلهالهالم"ذابأنسلمممن

فلتما،فرضيةي!اتتفزفىإغراقالنىو"ذاعلالمثكلةأن-إئارةونعتقد

6خر.خلقأوأة!لعالمإ!سادإع!نحولدارتاككاالا"شثلة

والا!ساصية1،طردةأ)*اء4عهزا)ط+؟ينالقواتلكإلهإةظرأن؟ةكرحولذأ،ث

المصصطلخذا5!فسرأنعلى؟،العامها!)"ةا!عئا40نهب،ا،حاتءاص:هفى

نينال!واتلكإناختصار:فىن!ولأنخ؟-ظواذال!وشاءلا.واصصاتفسيرا

للباةا)*طمأ!لاحاءايهاتوقفاةىوا،"4الةاإطزدةاال!،يةاكظمأو

وا-ترار.اهاء4االإلهية"ا)*نجاوذهنت!-4بأن!اقوصفأنيم!ن،تةالإفا

الإة-انصلأةءناةفازاصرف،عاءبرصورةايىاةهفىهإتحققالإلا"،4ا)حنا

اذينالاءوهوًإصلونالذينهـؤلاهالص-اء4يئالهنابهذهفاعالاتفىإثتركو

الهنا4هذهبحدودمجدأنلايمكنوتأثيرهنهس.-االلهن!لولكل.لاإصلون

ا،طرد،الطبيهىباكظامإوالحاء4،الط-ييةيينوالةباءلياترجمناها1):ى،العاحة

الطبيحةتفظردكعفأنالملإنسانجمازة؟.العاء4احوالمصاللأغراضالى!

لتقيقا2ي!يةأنلتهأت:4/إلاء!ز،ةلمءمينةخاصةأغراضفىبخدمهاوان

يس!-ثبأنلهءوزلالمانحصوصةء4رط4اهيو،ةردأوبةة،خامةأغراض

ي!ةقو،ءلدعاايجهيبأنيك!وزلالم؟الحاص44؟ثالإنساحمالالاأوللواف

ش!-ا؟4كونهبرطلانوجهوما؟شأنؤىهويومكلا)ذىا!لاقوهوار؟ه

لايمونولم؟جديد)بداعأوخلاقتطوركل،وراهقهصفاوءلى،أ)طافهبخفى

لتح!يقالمابيهتةارات11تادُيةا5،كلهالشثرىيخاكار!برفىالانهسب!ا

.؟ادترةحكتهعلءبئ4ءمتأهداف

أحمياهماجهةمن:هاتينجملتينمقجلاله-لبالتهالبمثرىالاريخيرقبط
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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جهةومق،الموحدوْثق!طاطبب!"أاطراديمعل!ااقاالعامةالالهيةيةبالعناسلفا

المعينة.الحوادثيعضحاذ-5اءتهامهحيثمق"ا،صمة!لعئا،ة"أ-معهما

توللجماطللأفرادخاصزعنايةيولى!د؟،ثأجلانهزااء"بارفىنضعأنويجب

نأا،هدافبينمنإذاكانولكن.اءدعأو!!لاة"ناك!ممونأندون

ا!ققةالحاص4عنايتهاللهيمةحةقد،ءوأ)دطبالحبادةاللهإلىالإنسانيتوجه

ء.بالدطيقومأ.الدلاةؤدىأوالإنسا:لةحينالناياتلبض

غفيرجمعمقصدرت!-ضناهاا)ىا،ةكارهذ.منأنكئيرامقوبالرغم

نةحطوفى،قرأن!44؟عليؤيهرةدكلنهكردن!أ.تاالا،يان1،د4ةلا-ةءق

ءثلاتشيرا)ىالقر2نعةالاَياتءت.كثيرةويهوديةصهحه"نصوصعليالوقت

وأنال!فرين2ء:واالذفيمولىاللهاإن"ذلك-"الىقوله4الخاصير4العنامف!ومإلى

ولذا.،الحقلتهألولاية"أنإلىزشيرأخرىأيةهناكأنخ،إملاءرلى

نوعينإلى4الإيىالولاية-ة-"يمإلىطين11ءل-اءستا،ةذاذض"ذب

يةالحاولايةالاولىفالولاية.4التخلهأو،1)ترك،وولاية،4ا)مصهولاية"

"فمثنيالثاالولايةأما،والآجلالحا-لفىوالإصلاح!العطفوالحبيةوالرط

ب"خبعمما،4وشأْوتخليتهاإطرداالعامنونالقارحمةتحتكة-4ا)فردترك

فينسب،يملوةيمايرىة؟اللهيفتقدصث،نهوطضياوغرورهضلالهء!ما

تحز.أوةشلأو)خفاقكلالملعونةانظروفالىيأ-بوفصلكلأفطإلى

الافرادءلىالتاريخءبرتطيقهماوأبدأيئءذيئفىللإفاضةهنامجالولا

منالاشثياهأفرادا:الانبياءبأفراديتصلذلك،سواء؟نالامماووالجاطت

لان،تاربخهصحفىالإنسانيةحرلاقيىلدقيقاالتفكيرعندوهذا.ا!نسين

الإنسانيحققهاأنيريداىاالعامةيةالغاضوهفىايمااةظرأنمجبير4الحرهذ.

عندمافقطقتدخلالإلهيةالعنايةإنة04الما4الإلهبلل!ممةءخهاملاهومقدار
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ريخ:3أ)لتاهـذاصحفىتهممجهودافىالناسيخذلأويساعدأنسورياةيبدو

5!ووهذا.بريدول!الة-ىاله4اتجاطابونالناسأنلى-دالرلا

ىأثكبلايارضالاءتقادوهذا،في4anعلإيض؟الإلهفىالحقالاععقاد

الساكن.الثابتا)مامإطلمقباالفلسفة-ضهء!لماتصور

الصلاةتايرعلالتدليلس!الة

الاحداثهـبضس!يرفىلاةالصمتأئيرعلى4ا)برصأننوصحأنالواجبءق

نءو؟المجردالفلسفىأوا)ةظرىأفحراقطرءقتحقيقهالايم!نوالعاء4اطاعة

إ.بخاتيى-ولخلايثالحدبالمهىاله-لمانعلىءساحةت:صأن!ذ)كالوإجب

واحدةءلعةقاعدةنوجدلا--اهـ-4محاةهـاتلىناأثرو؟.آيرالتأهذابطلإن

وأهـاطل4المعملإلاتجربةموضوعايكونأنضأ؟4منلإسماأنعلقنص

اكخصيةإيولاتملإ4غاإ،يئالدشدا)ط-ونءالهلا5يتخذقفهـووكل.مصج

ثرفىلنقعوإننا.وقواءدهالممنيندقواالوفاءخل!4ولا،الهاصالمزاجأو

فب"؟تقعالذىالخطأزسفى؟خصث،والعالاءاملمابيننؤلمطعينتطير

ا،:ادىءإينكأ)طونأى..الدينورجمالا)ديئبينصزإ،ونحين،العلاءض51

وألاشناعى.

مجردءنإثء،امجبلالذىا)-ؤالء-ذاا)صلاةتأئيرحولوص*ناو)ذا

نتكاإذاحمالنا)هأ،واةمةع-قية"يدهاكأد1)!،مهوءدنالإم!حول4ناةث

هناكهل:افحوعلىالىؤاليصاغأنيمكنو.-"جةقلمأوالفهل1تحةقتتد

.؟مؤثرة!لمواتبا)ة*لهناكهل؟نتأو؟اجيبتصلواتأواتدء

،الذاقمنالإيحاءكنوعالصلاةتأثيرإسلونقدىالما-5ا،ذءبأقبماع)ن

-psychoالعلا-كاالنةسعالاءوالدينفلاصة"بهذايهترفوقد therapyودكق

االربوىالنذمىالذاقىالجانبغيرإضافياأخرفيئاالؤالمنيريدونالدينيين
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بالفعل،قد،قققتبل،تحققأخرىأثارا.هناكأنيفم،ون)نهم.الملا-ىأو

ونحلهممللهماخلافعلىب!ذامقفمونعد،وهـؤلاءلاءمرهاوبماعاتلافراد

أ!خبحيث،ا)تاريخع!بروقرىناعالاتذا5كدتأوةد.وأجناسممإقاعهمو

.الافنباهتسترءىبدر-4والان!ثارا)ذيوح"ن

"قلأءنجا!ىوةد-ك!ورونيخيينالدمؤلا.انالهلاسفةإمضقولوقد

علىتبرهنواأوخطأهميعبتواأنتحدا!ود!ةفا،ؤلاء5خطألإم!نفنسعلم

ينيينا)د-طأإْةاتإلىسديلبألاإسلمم3ءمظأنفالواقع.تمونية،امىنف

لمجردةااكظريةية1)فراكا-4ءقلاسلإ،أة4؟،الملاةتأثيرفىاعتقاد!فى

الكنيرةا)!ثهواهديخذهإمراالايهقةلمذلكوءل.صدق!علىا)برهنةإلى

الذىا)صايما،وتجفواكأاذ،وا،زمانوألانحاهالدياناتنحعلفمنالمتواترة

ءنهعلىالصلاةبطةبرإقدال!وهو،أحدع!ابمايدعلىالدينفل!فةاتخذته

،.i11ااكلاحقةالشواهد

هؤلاءضمو)نهالافىا!،صتأ!المق!لاالاليماستيتهانافىالصلاة)زر

قهسوأدواال!لاتنفىبرمالموا4استوان،ادة.ليع!خاصجمغالا!فراد

+كلحدةةرداِكلصلاةتقديرفىبهعتةظاالفردىا،ستوى!ظلاذ،الحركات

اشعدادا،يومكلاللهمعاللقاهنموذجيدتجدفىفكاق4اطةقيمصالصلاةولهل

2تيهو!هم"للناسبالنسبةفيقةاطب!ذ.اللهفيبرفاو،القيامةيومالإكبرللقا-ء00

التصمسيادةز"نلابرخفىالصلاةيةا)فردالسمةأووالعنصر.ءفرداالةياء4يوم

-تقتبع!ا-صلاةاك!4الا-تحايلاملاقاتجةنآ،الانفعالوشدةالصلاةقجربةفى

علاة.فىظهر،4اكجمه-رإو!قالرو!-ةالمكآشفاتمقكئيراولكن.اعةالج!

الا-ئة،ظعلىالقدرةسلكمن"ؤلا.ومن.ا"نقياءاإلولىعينءنالمنفرديئ

01عةجمافىسلكاطهنخراارغم،منفردا؟!ىالذىالنفسىإستوىاولرو-ىامقبا.له
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اللجو.علييهترضونمقالطبيه!الإذافىالمذمبأ-:اعمنهناكوإذاكان

أمورمتدبيرفىالخاصةج!.د!بذلءقاناساتصرفأ!ا!سرر"،الصلاةالى

أ!س!واافاسمقكثيراأن:ؤالواقع.أصلسهمقاإطلالاستنتماج"ذاةإن

بدلا،لهودا-تيىعضإذلوءلى،يةمممماتحقيقءلىةدرتهميادةزبالروة

.يتقاعسونكأملهمأوالصلاة!رفهمأنءن

الناع!ةءنورداخذءل-1ا)أوثصهالخاادثعلاءالصلاةتأْئنكاتوإذا

صذهتقبلأنمجب-4الصحهالدينفا-ة-أنأءلناقدو)ذاكا،المجردةا)فكرية

إضماذجكثيرةيانأ،دقاريخْاحتفظفىأ-داثالملاةليةتاعلىإلعتالص4أا)شواهد

114،-.بنينالقواأوؤالا-باب4الإلهه4الحناإينإطنارةدلكعذكناا)*و،لها

وفيطااتصالايتصلا!صلاةتحدثهالذىالةيمالتأثيرأننةررأنالَانعلإنافإن

عنالإ؟سانتصرفأن4الحقىالصلاةءصب.الهظيمة4الروحهبا،هداف

هاثلةبطافةالإنسانتمدأضاو!بها،والانحرافالإغراءجائلفىالوقولح

6دابوعلى،للاخرينماتاتدوذلعلىيبماوتدر،شخصص!تهيرتطوعلةادرة

أ-وجوما.خلقهوفىتهذافىدتهالمجةمقبعةالاالهبادةوأ!هاأهمها"كثيرةحميدة

والمنر،الف!شاء!3،-"-الحلاةأنتحلمأنو-:ك.رمالم!إلىهذه1.4كل

9تالنقم.وموصالكوارثأماراتوهما
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لزج/!ععك

(والإ-لامإ-5-يةاإين)1(وذية51)

ة!رةالهندفى.م.قا)-إخا)ةرنواماشراأةرنايينالمحصورةافترةا+هتبر

المضدةبينوالقراالتضحيةفىثماإلىأسا-!عةبصفة،أ!لوجهىلداأةممروأالأشاظ

ليف.ات!ا4هظوالبا،اتالإجراء

-"ن!يب(وجدأو)ص)ققدنف"ال!المفىعونفدة5هناكلقدكا؟ت

راجهىا)ممبيرالإلهقدمكأدما،الاصإدءفىكهيربانقرأو،عنيء4

ا،لوفيبينتوبهناككانالوقتهذاوفى1)1لنة-4ناقرباقسهPلىصaنا

ية.الكهاو

يحفظ،(نا)عونكظامجمز،القربانت!ديمتبكرارأن"!اأيهتةد؟نلقد

.تةىوتبيد!انف44لإا)نإل،الكونبالاصطرواالةوضىمبه4ص!اكإوريرو

القربانمقدميكونوأنلابردبل،ءادىسانإ؟أىالقر"انقدمأنيمنولم

الشميرةهذهبمئلالقيامعيصةدتةإكل،رفثيث،-داتدريبابرامدركا!ا

نين،ا)سهماالكهةمقالممعازةالمجمرعةإلىينتصىهقال!هذاومثل.المقدسة

صا-ثرخصواتإةلا!دارسمراعاةندس،ةبودْالطمةاططوطءلىمناامالجةالهضر(1)

الىوا)ص(داتئراصماالنهميلباالممالجةكَالانذاواط،3ثيرة-ان.ننفهنماءلى2ولحالزن

يرا53المالجةتىفلاالمثلو.وأخرىنةآوئناخفيةلمساا2قلوفد،ةاهوذإءلىقرصتأ

إلى:انر-وعيمكنأخةاطا!ذ.فىصللاصتزادةو.ذيةا)-ونذاراأوكطورا)نارفيىبالرد

Buddh . & Zen،ننرة..A History of Zen ; .N Senzaki & Me C

sm!نdولB،-لصأ.H Dumoulinنرظو....Buddhليفأب.E Conzة

.(ة1):وذ)الكبرىاهندنا-ديا:شا!أحدر.فاأقارت
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ثمةالهاالقوةكانوالانهم؟ذا!ا4الآفىءقأقوىماوتتفىاكأبرواالذينهؤلا.

4111الديذخدماتهمقطرءن4،الَاهذهوتحفظ-ؤيدا)ى

اتعلقة1كأا)ثحالتاكمفادهَحركةءدت.م.قادابمالقرنءوالىوفى

تتعاقيدةجدةممرةذاءتتطريبالوؤتنفىوفى.والاتبتبالقرابين

ا!ندىفىابرتحامايااالط!قاتيينا!ثيمفىالنارسيراتصتالإة-افىبا،مير

."اقناسخ"فكرةومط

،ماتإذاالإنسانأنإلىهب-بئسابقةخاصةةممرةشاكلقدكانتحقا

الابدالىبالاعياديتمتعومجتفلحيث،اد،ءأوافىنةالىهبفيأن)ما4أفإ

علسارقديكللمإذا،وا)شقاءالؤسمقحالةفىسافلينأسنليردأنوإما

معانعا،الارضتحتالهاويةيسكنحيث،(Aryanأريان)المتلىية4الطر

.)1(الابدإلىوجودنصفأوصاةنصفبأنهاوصفايمكنلةط

أتفاالموتأن)شىإنناءى!مذهلةهـصرء4ستالتنا-خفكوةل!ن

،يدةعدصاتيدجدمنيو!الإنهانأنتَضاةوةد.اد،ءفىمز،ينتاب

شددصات)نونالقاوهذا.4الحاليتهحيافىصلوكهيقرر.ا)!نهاقمستةبلهوأن

قاتالنباتناتوالحيواطينوا)شعاالآفى4ءقأحدالايعقملشاقانون،(الولادة

.النظامهذافى

مقالملأمح-اكةاسخ"ذهب-هبالمذهذاأنقياباخينامقيؤكدكثيرو

وأقابلربماا،ذهب!ذاأنوالظإهر.ا!ة-دفىيمرىة؟ظاموكلالاساسية

لان!دمكاو)ن،6نذاكالهنودمنهائل)حددافةس!4الاحمتياجماتبهصضأرضى

الذين،ينالمعتازأوالمثقفينبهضءنمثارةممليةاءشأضاتوجودملاظة

أض!ىاطينذلكتذفانه،الاصكانوأياما.4للغاو-طيراكريهارأوه

The.6-،(.اظر)1( Background of Buddhismpp
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التناسخلى!ولوعتنادىالإنهإنولاطىأنا!ساسيةالدينيةا!هدافمن

ثم،الرلادةثم،بالموتأب!الذىالمهلأخكرراهذا،ا)ولادةتكررأو

.ومكذااولادةاثمالموت

با3ءرفتئنةعإنصوصأو-ىإلاامءصدر؟ة-4الادف"ذا)تمدكاط

بالزاثيعهىلمااوليمالقانونفىودخكشهتا)ىزاد،ا،وبانشادس

فىساهمتإىاالا-:اببينءقكانضاأالهدفهذا)حن.Vcdicالضيدا؟ق

ه!أرأسوعلى،ص)حدةكأيرةإقأصعااىلداالظامءرفوق-كأةفرقْإن!شأة

يدعلىالميلادقبلادادسالةرخافىتأصست1)ى،البوذية"إذاهبواافرقا

Siddharthaتاماجو-دهار-! Gautama،برذابلقبدائمااليهيثارالذى

.أ)فوممنا-تةظالذى،البصيرأوا،-"تيرأىالبوذاأو

)1(،وتعاليمهبوذالصة"

الحقعقب4التعا)يمحوليةأبوذابالدرا-اتته!نالممبين!امابفاقهناكليماس

ال!عاليمتلا-نعرفلنوربكا-لاأمرفأنناهوإ-اثدالآنااشأىإن.لوذا

(ء161ت)المسلمالراء-دأد!ةنا.كىاء:مق!ةنة.نحارابا-سينابمنى)تو1()

طريقعنتأت!فانهاابهـوذيةالتماليمواكسبة.ة-وءرفروقمنتهما14/ءلىبوذابةصة

الأصاسبةالمقفداتوتنثص.:"الا)شامضرور-أو-حد.الى-بللاالذلىالوحى

يااوسااو،الثمانالدرجاتذىتقاطروا،حالاراخبلةاواطةائق؟عئرةالافنقاطدقات"

جدتوتمايقات:سوحفهىالمتنوعةاضخ!ةاتج!ا3اأم،امثرةاا)-؟لوأصرار،إصئدوا

الاولى)كنهااننتان-لاأطاطكةالنلاث،اطفد-ةذيةابىِصبا)و-ثصى."بوذا"بمد

)اضاله-اكا(ةيةالئاأما؟الضاقالثرحمعوالرء:نةا"سثااواعدة-!ف"تإ:ياكا"(اضالئةوا

يت.الأحادواةمعىواالمواءظ.نائلة5بموء،زننض!ن

129الهندد-ا؟اتضايأحمدد.وقارن02؟191اطالدةالأديان!كة.ةطرا)

.وقافراولأحظ،اجمدهوما
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ضخمبىهفاكقد؟نأنه-هو؟القوليم!نإماوكل.مطلقاإوذا4إطتبف

كانلة-د،ياتالرواماتحكيهعل+وإنا،اتاريخيةاالوجهةءن،بوذا!،يدءى

الىراهبمقوءخنةلا،الارضفىمطوااابيهقصرغادر،.رئهىأوملكابن

وهو:،!جهوأؤضحيرهالذىادؤاللهذاءسيحة،جمابةعن،.،بحثاراهب

3الاَلام"ذ.كلنسانالإفىيهالماذا

ءدينةمنبالقربث-رةتحت"بوذا،جاسلقد،أ!ااتالرواتذكرو؟

علىالمثررعن.لعجزه،ظبهالىيدبا"أساأنكادلمد؟وم.ذات،جايإ.،"!ز،

)سا--اظللقد.لةالمحاالحقيقة!كلد!ى؟4+م!ابرحألاوةرر،ءقمنةهـ4)جا

ا!يةفباجت-ىا،يتأءليوما!ن"وأر-تحةطيلة-ياتواالىبهض-ذكرةيما

.وأرضاه4أقنهالذىاطللهوت!ضف،المبينا)صبحة)قيأباجكا

يتصليخماا،سطورةبينو1)تإرصؤ!ة4اطةثةإينالعميهيز-دااله-ليرءت)ن

منكثيراأن4"ا!ا"درا-اتأظهرتولةد.ييهوحواربرتلام!ذهاوبوذا

مفءناكإنإلصرهعقمتأخرةته-يرالتار!ؤى،لبوذا"المذموبةلىمالتعا

بدرب"ثقةو5غير،)بوذا،41كسواليمالتعا"ذهلءْأنشبراءقالاحثين

وجهةعق،ياريخيا-أص!ما4ءلإ-اديحاد"دالىإة-وبةاالتعاليممن!ثرأ

نأفهموجربز(واذلكوعلى.أ؟-ارييناا)بروب-تانتاللاهوتءلماءأظر

نأدون،حموماأ:وذيةاب*اليمت!ونأذتصاح،بوذاإلىإذانسواايمات*ااهذه

إوذاْنجمه.صاحبماأنعلىقاطعةبصورةتدل

بوفىا!الالمتكررة)ا:احثينبهضعبارةمن؟فهمإنايمنيهذاضوهوفى

...ترلىإبكرةامراحلهافىالبو؟يةأن

له،اطةءقةت!ثتعقب،بوذا"أنتذعرياتالىوافإنعالأيةوعل

قي*د9"كلم!كااكىنجناراس،مدينةألىهب7وذ-أث-رةاتحت-!نهظدر
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الاْول،درص4عليهماقى،وأرفاقهةمضوجدصيث-ميلاوخسينيةماحوالى

Iتعتبرالق؟!يظإليهم.فضيا يشعاقو:البوذثة!فرقلكل!ىollلمدهب

،القانونع!لمةهـبردورانا).وذيةفىب"ىبما4الموظنلكأو،ْالدرسهذا

The(لموتوادلادراتكرنون)تا Dhamma - cakka - pa1 attana - sutta-

-ا()الاولىاأوعظة!ذهكأ!رةترجمةيلوة؟

النزاليقةعندحدبناراسفىمرة(بوذا)--اذالاْلةد؟ن:صمته!ذا،

نالاينبفىظيتانهناك:ةاثلاالربالتفى!بوهناك،اسيبانتانا"المسماه

سنها،المتولدةا،خأو،الرغباتاتباعوهما،يالكهمةكيهماشوجه

،المضىلها)كرالمسلآدإعادةالى-ودىىllالهاء4الدن!االرغبا!تلك

والشقةءألالمواتباع

،البصيرةتنيرا+ا،يتينالنهاهاتين!فادىعلىتهملالر-طىالطريقإن

والئرلانا.السلامإلىؤدىو،4ادكاأ-لمقوتجه!د

3الو-طىيقالطرماهذهولكن

تضمن:ا)ىالمقدسةاقأدالحلقاتذاتالطريقةإنها

السلودُ-4الصجحالكلم-3،المحيحالعزم-2،الصحيحالرأى-ا

الصحيح،كرلذا-7،لص!ل!حاد2فىا-6،لصح!هحةا،مث4ا-5،لص!حا

ت"لمقا)ىالنبيلةاءقيقةوهاك،الوطى4الطويةهىءذه.الصصيحا)تأمل-8

،-زنوالمرض،--نوالشيخوخة،حزنالولادة:والمناهوالحزنبالنم

كلوبالاختصار،!زنمةح!ةغيررغبةوكل،حزنا)-ارءنوالاةقطاع

A.فىصءلىبناه(1) .L Basliam08,.97."؟الىفى The Back. of Buddh"-
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سا"قيقةوهذه.حزنللإنسانيةالفردالشخصبةتشكلاىا4اف)1(العناءس

.،ا،سؤانلظهورالنهيل

"مناهبعقيقةأرلاهاتحا:1)ى،الاربعا)نبماليلةثقاطةاالموظ4"ذهتتضمقو

بتودفلثةالثاتتلمقو،اكزنوهداكهنا+عداباسبابد4الثاذماقو،واهزن

.والحزنناها)5هذاايقافبهايمكنالتىبالطريقة4الرابهتتعلق؟،المناء"ذا

ناةمهاأن!-ا،رخئقاط-اذ.5!ماحهاإالى!!ى1)ق.4العاوالةءرة

نذ!ى4ذلكو.للإتانالعادىالر-ود"أ!فىخمىأصا-4اكهوأوص4لآلأما

إلاوالمأسىالآلامهذهاستئصالالىسإعلولا!4رنجاْبتقيقالإنانلتعلق

علىواوةصىالعه!لىوالمرانءلأل!يباكدريقطرعنالرغباتيإ-!عئصال

ذلك.تحقيق

ب!:الروابسسلةالاربعاضافقارتبا!

يتأملكانشدماأيفاأدركه،بوذا،إنيقال،قديمبوذىمبدأهناك

لإلنتاا)ترتبأو،الرواب!)2(بسلسلةابدأهذاويس!مى،ا)شجرةتحت

الحدقةالىتؤدىا)-لمسلتلكحلةطتت5ءلة-كل،نوذلك،عث!رية

.تليماا)قا

"-كاندءاس8سابوذىاالا!ما!خق41!ةوام3الأأوناصس511ءته-فت(1)

Skandhas!ع!الأو،والحواطفوازعا!ا"كاتلإدراا،اكاءر،ا:دنا:تيبالزءلىو

،بسالا-ا،ا):دت:ا!وءذا!!ثينأ.طا+ضيصدم!وؤد.أْكلاط،أواوعىا

.Conze,Bud.41ظرا0عىاواوأوالشصرر،ا)!قايةاطالات،مرراثاةاأوكاتالإدرا p

.الإ:ارةا)يهبقتاكىاءالمفانفىفىBarhamوتارن

-كأ"كنابفىالا-لمةناكشجمتوفولكاه44فط6"ولقارن"الابناربما)2(

طةبت.فروفءفاكرتو-د،21سعثمرةالانأن!الروابطعنوانتحت،اطبةالأدبان

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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تأيحاول،؟الإنسانغص4مشكلةفىالتهقعلمجملالمبدأ"ذاإن

ئه.وشقاالإتإتإتاسةالقةالمتهألْاسرارالمكلا)صةسيرمننوعايضيف

العناصرأكثربحق-تبر4ماالسا"ذهثكلا)ىعثرالاْىالمصطاحاتولكن

ىأيرفان4فيإشكوكاءن)ن:-ثللقدشى،إ4ا)بىذالفدفةفىكوضا

فرداىأو-بوذايهفيما،المعرفةحق-الرربفىو)نالمثرقفىإن-إنسان

ذه"علىالتعلصقاتثوالتفاسيرالشروح-"دثتول!د.اءل!اتا"ذ"هصاخ

ا)تالى:ال*وعلء:4أكمبير؟ممنالذى،المبدأاهفيتضمنهاا)ىالمصطلحات

،الثعورأوا!وعىيئشأومنها،4(الة-دأو)الث!ضية)؟باتيأصأالجهل،من

اطحمط،ءفاه4ادتتأقالمناطقوعنه،ا)مضوى()أوالبدنىالوجوديأقىومنه

الأ!ألهـأقهذهومن،الا:دهـ(فىا)خففسادسةعا-4ا)4حرتبرحيث)

ا!يملرةثم.،باطوالار-متعلقثم،!رغبةثم،ا!حساسثم،كالاحمظأو

تةجحذاو.الموت.مالشيخوخةقىتأومنه،نهوىلدالرجودوايالميلادالقا!"

.،واللحمالدميرضاا)ىا)شقاءوالوانالمفا-دكل

الإن!ان-دياةأن؟إلىالإشارةهىالسا-لمةهـذه-اقاتكلفىالهامةوالنقطة

lهوأمايىعاملتضىإلىنماإالفة ل!طى+ولاعهظد،4ادكاوعدمجمكل،

.مونفىطبيعة

ا!ظرعلىوجهةونتعرف،يةلاوراهامةنقاطثلاثنسع!عرضأنالآنويهمنا

لم،الحاوجردضهمة-ا:تإباكأاعلى"ىالنقاطوءذ.ْ.هاإزاهيةالبوذ

:4الالوص-3،الفردوجودحضقة-02

2لبوذية:نظرفىالعالم-1

وإدا،بالإتانطاصةاال!برىافىث!طة4وكف4ف،هـبوذاحددلقد

على-ددينهَأولملىهبها،صاصيةالةاءدةاشكلأنمجبالمشكلةتلكصلأنله



كاىهـ-3

الله.هشاإنإثا؟4-جمأقءا

وحمات،بارز-ئص!صايلاث-لوقد،4ذتا:،ا5!لرفىالعالمإداتموءن

منتةل،عابن)؟4-2،وأ،!قانبالاَلامءلىه،حوقتحا)؟4-ا:وا!حة

مصفا.أىأوروحيةأ!نخال4إة-3يدوملاخادح

ذلك.رنة؟ا،حزانوثةاتآ،و،أحزانفىنموتو،أحزانفىنولد!)،

للعالم،؟يةالثالخص!مةا4إلبش!زة؟؟نا،حزان!ذهئدثألرالسببأنيدوو

مونفليسو)ذنةحمالهعلىرقىثىءزلا،،ةهـارلاءتنقلعا!،أنهوهى

سه!ماقيطكشر،المتتابهلةلاحوادث11Flux-خمرالفهضءقنوعاالا(العالم)

الاعتقادضوءفىالاالعهلوا)قصسفلاهـت!ءنحنو.الدورانعنيمفلا

بالاسيا+معمسكينأنةسنانجدولذا.والاصتقراروالثاتامالد؟فى(أل!ذب)

زاثلة.طبرةبرطععتطأنهاخ،ابهاالا-ةاظإداءتءاولين،نصادف!ااقا

يعرونا،ا،شياء4ذهتماصىناإبان-ى.نيناوأماأحلامنافىنصدمعذاو

وإذن،و!كلزن5:تألم،تلانةد!االىاراخلراانايضطرثم،فةدهامنالخوف

كناوددا،الخدود!منانص!نأنف-روخلاإننا..واطزن!الأالمهئاصلا

.تعسا+-نزالوك-

مشقةئةصه!تكلفولا"أله،لموصفءتاطدذا5عندتةفالهوذية)ن

فىتحتقه-حمحثيفعةلاأن!ا؟؟محدثاأوب-ديماالعالمكاناإذاعماالبحث

نف،!،"بوذاعنواياتالىحكتولقد.ء3؟ظرها-غيرفىذلكلان؟الوجود

الحمل4)قدميحوققدبل؟ثىحددونالموقتمصء4الهحث2ءذاء!لاءص!رأنه

.()الآلامءقاليضلاصأ-لمن

.TheBack.78ظرا(1) .B p.تارنوBuddhism.
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وأبأصا!يتعلقيقعاميتافيزأو-ؤلاكونيا)ليماىإوذيةافىالهامالسؤالإن

يتمثلشي،5كلق!بلؤفى-ؤالهوبل؟الكونهذاصدوريفيةأوممير

إلى))-بيلوما،اتهيفقعا*دوولماذا،الإنسانيتالملماذا:الهبارة"ذهفى

يقطرالذىالمثلكلذا8،إوذاءننةللقد؟الععاسةتمكواشقاءا"ذامن4تخليص

:يقولحيثالإة-انفيهامجيا1)ىالته-4بالحالهخماء14ورامص،وأصىمرارة

مذاقلهاتاليىةإن،،جماجاالماعءذاقهوةق!واحمدصذاقلهبرواأن"؟

.11(،الاصزانبتوقفوالحناية،الا!زانءذاق:فقطحدوا

تهىSorrowبكلمةيةالانجليزإلىا،!رجمةduhkhaيةالعةسكر4الكلهإن

طسةوالهوالمللالكأبةظواهركلوبشمل،الحزنمجردءنكثرأالواقعفى

.وا)س!51

الإنسانوصخعلىوألزكنريقالميتاف!ز؟بالجا)همالقيايوذءلا+برروث

ءمينصهمالإةصانأصاب)ذاإنه:مثلاك!ولهم،ا،كلثذءربطريقءق

الذىمن:؟مألأنالم!مفليعى(الفردىالرجودتحقيقإلىهناالسهميرمز)

وأأطرفه4ت!خالذىالمعدنءاأو3الهواءفىطاركيفأو؟ا)سممصنع

4،موفمنادثماستخراجعلىنعملأن1،3إل.3السهمهذاأطإقذا11ءى

.المصابجراحنضمدوأن

أولفىيقيةالميتافيز4الاسثاهذ.معالجةقينب!ارغم،،هـا)"وذيةأنو-شى

الص-لمة،فىوبخاصة،الميتافيزقيؤكرهايرقطوإلىء:خرااضطرتقد،الاص

لاالميئفيزيقابأنالقولفيعكنذلكومع.،ال!برىهـالو-!يلةأو،العظمى

.4البوذأتعايمافىأصاصياجوهراتثكل

705.ونفهالمرجع)1(
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:الفردوجودضيقة

ادتقلائميز+أvidual8*4الفخصىاوا)مردىاوجودبا4)إوذتترفلا

داك!،ءصوصامركباإلاليماس-الكونهذافى،ءشيمأىظير-ؤمو،بتالثا

ن؟لماتمامامخالفهشىإلىيةار!افىدقاب!ةى،ات+أوروأوالصيرورةا)تغير

الما!ى.فىعلإ"

إوذية،االنفسص4الآراهعلىإناء-عناءس--4مقيتضالفردىوالمركب

وأ1)ثهور،ا)مقيةلاتطا1،التصورأوكلإدراا،صإس،حا1،إدتا:وءت

رهنول!نها،ضاصة4هـثعلىحقي-ؤاتا،كووهذه.Consciousnessالوءى

الداءب.التضلير

الخيل؟-خرهاا)كأبالعربةكأيلهيم!نالوذيةنظرفىفىا)ثالو-ودإن

والمسايرالاخشابمنبروعةإلاابت-أءرهاءقيةةفى-ا)ءربرلة"!ذه

دون،(1)"راب)لاسما"ذاأعاجتم،0!ءخة-4هـطرركهت،لمعادناةصضو

الفظ."ذاصنالمف!:ملىذا.-!قلمتمزجوهروجودذلكبىأت

تب4ذا،ْةو5،نض،محب4ش،ةردأوشص:فالمصطاحات،ذلكعلو

ءمقدةسا-)!ةأمر.!تيةةلىو5لما،ممنو-4احماءإلاأ"-ت-ذلكإلىوءا-

مفيحهىلاعددوبشابرك-بىا-لعقن!هت،وال!طراتاطوادثمن

يحعلوالشيخوخةوا)مم!ولة،وا)ثهاب،ا!فولةمراحلتتاخ)ن.العواءل

ترىذاو!.بتوثاتميزمستةلذاتكيان4الشخصاءتارإسش!هليا.ق

إلىلةأ!ومنتيةلذااأويئالهوبثباتللاءخةاد"بررهناكلإساة"،وذ511

الر-ولة.

هووا)ميرورةالتضلميرءق4بلاتيةالبوذ!-لمؤدالذىأوجدااثىءاإن

بعانه.ة!أقعاعلى،الهالمعنتمامامنفصلةا)نرفاناووكن،،1)!رأنا،
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باله؟ا!بو؟يةتعترف!لا

فىنحتلةخينطبقتين؟ثلان،ردببينئوءينتفمالبوذيةأنالمعلوممق

الفرعينيئهذأحد-ءىو،الهامةا!مائصإهضوفى،المذهب-مصىيلات

الهشطمى،هـاله!لة-ءىوالئاق،أ!موس،ا،قلالوس!يلةأو،الصفرى"اله-لمة

3Theء)!وم!ايانالاهشياْ.ال!برىالوسيلةأو great & Lesser Vehi.

المصطلحين،ينهذ-تاروايناالذ!(لاحدث)األهظهىيقةالطربأصحاإن

،الخلاصإلىةليلعدد-لتستإع)نماالافليقةالطرأنإلىبذلكءضيرفي

خلافوهناك.ذلكالىمم!نعددأع!حمل1،خرى4ا)طرتة-تلظيعبيمافما

نأالمعروفول!ت،وال!4بالاءخمادأولىقتينالطرأىحوليروصءزمن

.القدمفى(بعدالمقدسةلانكتبهاولالةأمح!ر!تبرالاللالطريقة

في:4والاتل(/1،ظميقتينالطربينأنالحلافالىأباحثينأبعض!ضيرو

لاقلايقةالطرأن4ءلاظخ*4،الرومافولي!4وال!شية-تاْالبرو!بينارولاف

.عهداأقدمبلاشكتتبر،شعاش

با)ش)فاداتمىواحدة4مدرصهالرالبفىتوجدالاقلوبالن!بة،للطريقة

Theravada،!رمد)ولاوسوكبردياي!ندتاووبورماسعلانفىسائدةو

عديدةفرقولةلتوجدالاعظمكطريقةاما.(الةشأةموطقاهـندمنهعر*!ا

والعبت.واليابانالصينفىالاَنمنتمثرة

الاولى،جمىذا"موظةأنلا-ظنافتد،!هبوجودالقولجمثمنأما

الإنسا-نيةاروحعقواحدةتتتمن!4لاأنها،؟الةكرةءذهمنتماما4إخا

أيباء4ءلمه-لاشفلما-!تصار.وببيل،بوذاحعاةأواخرفى-لى.وخلودها

وجودحقيقةأو،وحقي!4اطلودكلشكا4عن4صاس)جمابة)ءعلاؤ!حيثمن
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ع!ثرحالتا-الةرنمطلعفىالاوربيينألاخينهـلضجعلمماوهذا.الإ،

خاقي،عقلية!ءقيدةأ!يراظفرواقدأخ!م،أبوذيةاءلىاطا"واحينطنون

،نارولاجنةولا!الهولا،و-ىلاحيث:ء،ءهـالدينمقعنصرأىمن

.خددصدةةولا،ةردث"نةسولا

لإ-ت4الالوههعةجمدةاإنىت:ااهاخ:تجاهيناإلىهؤلاءاة!رثثمومق

تءداءا4هـأْدى:إ51وا-.،مما4إوذأخلوا!اهإد،يئلادلة-:4با،هـورة

ا،حوالءنحالبأىيىد)ذ.ناأءصهتفمى،بإلهادالاءخةءنايةخا،يةالبوذ"

-ت*لمقئق-قاعن؟ثفتوذية511الدرا-اتتاخفىا؟لم!دءواسلةول!ن

يم!تلاا)*ةاءهـا)ى-لكو-صهوصا،ناتء:اءهـا)ديا،مظم،أبوذاتضمق

!ن،القرانظمووالطقوس،ب!نوالةد،قارفىوكا:4لصفاعةيئبأخهاوصفها

ءناءهـوجودلدرا-"اص-تأو؟؟في!نإداءلدظمااكخصةثارالاَآ:جهلو

ية،أبوذهوصخاكأ:ارإلى!وناباالاهؤ5ت؟خمماؤتحدذلكُومع.كثيرةيةسحر

،؟-ءط!ر4عجىءفارؤاتءتذالمثفىماعل،اطالصة4لمه11ZAالديانة"لجاقفىْ

4يل.ةإوردذ)د

نأرأواأن!مالموؤفهأ!اصظذالىا:احثيناوْلاه5حداالذىأناظاهروا

.ررلستة15كلوأن،الو-ىءنيع!دثولم،،اةبوةا،ي!حلم،4إهـ،أ:وذموْ-س

خدى410وأْ،4مه"ة؟صمكلةثورا!أة"،4كأيةالمرويمةالقدأةصصاولهأة:ا.ق

يقالو!ىوالإلاامطرءنلا،أتأملواالةءريقطرءق-ياوطرقأ-:ابهاإلى

يذ4الديةا:وذابخصائصالإقرارإلىأخيراإ-ي!يوناالبا-ثوناضطروةد

ذالمثإلىكنلما)ى"دين4لفظ"ءفيومتوهـيعضرورةرأواتدو)نكانوا

أغ!ااوزد.8ءو-ودإلاىأو،ذاقساملإلهنيةإ؟-اءلا!ةثباتإ5الا3الوةت

،14)كبرىالعايىناتلديامنارهاعتباابل،يناد4إا:وذاء!اراحولةملالخلافا
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بيينر،وانرى!ا!اإل.ءياتباأةعهش-ءثتءءهـةا!ااصلتهاأو،134لهّد؟ظرا

لاءؤ5عقا""ءنت:4قر4ت6ر4)هقاتجاَ!تا!هاركأبالا،12?)هطرالإاهـنونشيخ!

عم.يز؟

:الاطادىالبو؟يةهـوؤفءتصرقة

،4الالرصمنوذإ"511ءوقفءنالدفاعيئأداسءخا!ثير!!اول

يىلما!اوللألرهيةرهـان!اكأصوص))ء!ا4المر-مالاظ!ةكهؤضعلإصرونو

؟ف!حأنالانصافمنونرى،الدةاعذا,فى4كأباةطرقاا:ا-ثونا"ؤلاه

نتهخثم،إلعهاإشيرونا)ىالقاط-خ-ىْتت:ءبهـؤلاه!اللا"لابرط

بادءحية.نبالجواإمضفىنةالمقارخالاس!مءنيىخهدا)ذى،ليةفااذإث

لا!نياإءادمذهـجا4إا:وذا!*ةبرلاا:اءحميناهـؤلاءا*ض؟ظرفى

وءى،الا!ء4ئناتلل!4صخهءثولوجعابنتقدظرهفى،الظلىالطر!ة

يةأبرذاص-وركل،لان؟4إ)ط-ادت!بسلاإصاأ؟شمارهفى،الصفرىةيةالطر

؟Supernaturalالما:"ء4فوقأو.;إهطافوققاهرةؤوى-ودبوز"رأظهااو

)1(يرءىا)كرن،براهما"أءلىالهعنتتحدثال!د؟144)جموذالمقدء4فادكاخب

لكون،لمقايدءىعذبانهبأالإلههذار-!وهنا4أ:وذتاأننلاحظأنناغير

51-ذا:نسأل"فا!فحنولذا.لما:ي!ىا؟ونالقاواءد4اطةتةفىلكرنا،؟خما

يهرفيرءىووكيف؟الهايمونأنصاح،ءخهثونيت!دالذىعللاْاالمو-ود

لإ؟نه-إطاةوقلطبيهىانونلقااكان.ركهف؟الو-ودإلىبرزثأويخاقلمما

؟القدمفى4سأعرقكيفكان

كلمنالإوء4ئناتلال!ملى!العالمبأنتعزفأ+وذيةاأتاصحإثا)؟4

)1(83.A..L Basham, th3 Back. p
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إلى؟ظرحمها44الآهذهو-ودالىتنظرفإكا؟نت،الشريرةوبالاْرواح،نوع

خدعةمجردا)ثخصىأوالفردىوبودهتتبرحبث،4نفالإإسانو-ود

تءقالإناالمصيرنةس؟ونيها44الآجعلت4البوذ(ن؟.وو!؟ذبين

.والاحزانالآلام

مقهعقدةمركباتسوىلهصهتالبوذىا)ف:رفىا!الةشىأنناوالواقع

،الانانفىا)شأنهـو،؟ء!ماع!4ذاقيةبوحدةتصخلا،4اممواااطوادث

نإ:نةولأن؟ء2توبالاضلتصار.ا)-لوكفىأو،ا)ةوةفى-فيوق-داغاالا

التةيرمقءطلقازسلملا-4البوذثفىبهاالجازمالاعتقادفرضعل-الآء،

ا--تص!اهـاالاليس4الآلا"ذهبمثلالاعتادأنشىولذلك.والميرورة

.)1"والجين!4؟ددوك!4الوذيةعلىالسابقةللاعتقادات

ا)طرية!ةأيضابهاشترفوا)ى،الت!يرت!بهالااىاالرحيدةتبةالمر)ن

ث2ة.صلمبياشإئا-4قيلاصشقاالوج!4امن-ى-ئت!ى5و.ناانرفاا!.الصنرى

!8!نر؟4إةا&اعاه"زتدت،(ءحلافي)؟لريخفخ؟!ى!كلأفاا)فلءنءثقة

يراناةاوحيثرعرلا-ثث،محونوا)افيدوهعاىتدللذلكوء!.للساب

،سالةدلموتشكولايرمزوذلدُ،7فلةوالض-وم،4خالىلانواروا،-امد-

وهناك.)2(التفرقةالملهبمفارةتهوالو!والكرامة4الرفياعتبر4الذى

الى-مماةالصفرىالطريقةعلى!ةباناءناالزفاعلظلقأ)ىالصفاتبهض

حه!لأ!م!+.هنيانا

ة!ه.اباحثابامزافوءتا1()

(2)14.A..،!)+ of Zen Bud. p3;ول!"!44زارن؟.irvana,p!كاثParadox

246.1س"ا)خصوفلاءَنا:!خاأنارن jهمدءا
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بلامتدادأواطركةيسمىط!يهيوجدلاء-!وى-الرهبانأيما-هـناك8

هداليس،الادراكعدمعالماو،الادراكعا)ماو،اهكاالاءتا5ئنلااءنعاةةأو

:أؤول-هـجانالرأحم!ا-و!نا؟سالشها؟سورالةهلإس؟غير.وليس،المالعا

فىؤائمهذالان؟تفاعارأو،حهاهاأو"ةاءآو،ذهـابأ:برياءيوجدلا)4

ءةلى..وتوعبصثرو،رراا--،ا!يرو،(برا)روعلى)ءخماداإةير،تهذا--د

)1((،والمعاناة(المالنامرءلمه)ةن!ا!وتهذاحدقوهدا

بالرغما،أا:رفااتصورءلىاداينبافىات!إبءدىاةصاهـ:اهـقا!حو.

امجابىجاةب2-ارإظفىا):اسثنا:ءشأ-رىلةمحا:ءنؤإإ!اصد-:مرضه!ا

ئزكوردإدوا5-ولآناو)ة-4ءا-ترضلذثا-ثا:،اهذاإن.ر!اكصفىذا

.E Conze.زأ-ذ4،-اص4يةإطرأ:ثذةةاإلىوج!114الإطإدغء4عليردوهو

نأفىدج!كليبذل4ءاوكفى!وثم.4ء5اله5ظ"4الاكوضالاعتارفى

.ةلمربا4"ءقت!ء4ءحماصاث!ناحوcا-دءائادءانيمو

الاقل؟علىلهاءمانثلا؟4إثناليءينيم!نعتا4"الهة4كاهأنيرىلمو5

"aIى؟ىالمط!:

.الكوناخلةتا)كيةذاتىءه-ا

2-ir4الشضصةوقأو،بشخصغير-صورتءسوا،وهية.

اد-لم!الملا!!فىأوا!الهفىكات-واهالافظ!ذااتءمإفىالتعدد-3

)2(4الآلاعن

),(.E.Conze& others, Bnddhist Texts Throuqh The Ages, PP'491 f

.صدءاوما1982"1)ضصوف"01م:اا)ءأر؟4-،،ولثينااأود"نا):مىاة:ول-!ولد

المتزةص-وش.هـثرىماء-ة"أئهركا"عة-بةبررابا-ثا!تأأت1).ريب)2(

Buddhism....P.3441:اظر01-اطدامصرافى



-261-

ءضايةوذ511ءوةف!ودد-رْعمهفى-تةالم!اهإهـإكونزيسردأنوإمد

-:ال-وءذاءلى

خالقوءود-4طهقا،صهد"4ا:وذاتنكر!،للاواالتى:4لت!ا-ا

هو4ا)جوذتهـدفلان؟أِحلأوناخاقالذىمناءحرة"تهىلملاأ!اإإل،لاممون

المتصلا؟صهذافىالتة-كايرأناترىلذالمثوهـى.الآلامءقا)؟ئاتتخلإص

نءالخىلاصلأ-ءنالعمللتقدموعائق،للوةتءفهء4ال!ونبخاث

."الاَلام

اله5إزاتراث3الاءدماءتراا*إ؟4:لهو4ةلكذءلما،نزكر"*ةبثم

بينافرقاءيناراإذاأءا؟إء،ادىءذهـبفالبوذتةنإإ،إلحادآأهالم1-لمققىذا

4،لوصاصفاتناقار)ذاو،مةأمااغاوصظقهاطلا!فى،،والالوهية5،الالى"

ا:وذيونايهت!االتىا!فاتبا،ا،"ةءقا،-ت-ىاصوفىأاتراثافىلموجودةا

رين.ا)فوبينكرتذؤا،ر؟-دلا!اة!،ناللنرول"

اوإنيةا):-وذأن--؟ة-4أءا-ثاهـذاتءكرف؟؟لاحظأنناوالواخ

ةكا!رددلمض!-اأإلا،احوناأق-اإزاهألاأدرىأ)إوقفهذاتةفنتكا

الثيولوجياضش-بئلذىا0(البراهمةاله)،براهما"على5بوذا5زتتاااع!ن

.الكونخاق4أةأ.راقيا

ولزه،واروالفرتمل!"لذىاالإلهةرصوةى،براهط"ونيظهريينإوذأإن

خلقتلفد؟مخلوقءكرأنا.الاَ!4ءإك،ا"خمايماهممابراأنا"لقاحين4بئةممه

!خأءوأنأغيروأناأ"اقأنأ-تط!؟ا)ررالمدلى-ذأالاءعلىا)إكأؤا،11*الم

خالبوذاأنعلىتاع4أ:وذا!ب)ن.،جميعأالا"ثاءأ،وأنا05الميلاد

نأذلكوءهى،صاْىزهو،أؤ"إونا)بوذيصة"الذىهامثىاهذا"نتماما

يرباقالحنالأنب"سرفلا؟،اطاقيءلطا)ةدرةب!لالزترفلا4أدبرذت

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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يعبد.بأن

الىا)باحثذا"-إشارةهىاليها4؟أبأننوداكى14)دية4ا)نقعاأنءير

نأخ،مته-ددفيأوءنفصلينتنمل!ماإمصورة،والإلهالالوهه"بينقالعفر

.)1(3الا!ذاالجديرالإلهوالمماإق))*ام2:مالمةكوخماعنتخرجلا4ا،لوهه

،وعزتالالوه!"جات5:صلا؟قولعندءاإننا.وء.ادة-دإكلواطفق

4الاءةةا!الصورةبينيخاول":البا-ثاة.،وعزالله-ل،ءهوىدنةصلا

ىةنارأو-د.4بوآسا-4تنزهةىللإلهأملصاا4اطقيةوبين،فرداكلادددة

ابيى4الإياصفاتاترزأنأ-ءقكبف،الإسلامىJالالوهـ.4"ءجحث

:زهتبطإلى14،ففب4ا-ابا4التزيههوالصفات،و"تأثير4!الةحاله4القاص

احدبقلولم؟مفاسأىوحدود،وا!كلوو!،مدرككل)درادُنهجا-

.ذاكغير"ذاإن

!قيقة-الاهر:

تذكرالرواياتماعلىا،ةلعلىأو-الاوىصور-ماةىالبوذيةأنخلواا

التها-4ظواهرلبهض4بقرملاحظة-4؟"إلازءنلم-نة-4يىوذا4اكطة

لوصفعاولةثم،والعةاءا)شقاهذا5أ-ءابةىتأملثم،لمالعاةىاصقاهوا

وام،!ربشخصهـننصيحةاوالقراحكمجردوذلكمنهوجالخرطريقة

-انالرص،بوفىاقصدهلذاو؟دينيةساط"نحولاتأو،سىقدإلزام!ازيمن

ثلصساعقواضحةبة)جايعطلم،4وفابوةبها!،تهحعا4و!ا.القداىهملاهز

لا-5قلتاءثما-قفهموو.لموتاإحدلخلوداأو،يةا)ةرداةةساأو،4هىلولاا

لنهطخاعةءلإمح)ظهارعلىأطتاتىاإاتال!شاءلىخالوافىا):ا-:ءتاتمد()9

AldousباتكتانجاعهوPerennialPhil.يسمىسيخاثةىد Huxleyدا)ش!!

.Budd.p.93اظر.الجانجيهاجماالتفريق
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كأافةمصاسإ!سابىءرارإص-دارءن!ح!الذىالاأدرىاةفموءقيخرج

neutralيدةاوراك:-ديةءهـقفماحدإلىذلاقث4و،الالتزام monism

ا"ديثة.الفا-فئفى

ولونليةانهم-ى،الضفاطءتكأيرفىالموقفهذاا:وذيوناا-5عولةد

يمونأنءنغيرخبرأو4ؤفبصوغ-11--ممىليمنيمنلمإن-الصهبءت)ن

وعدم،البمالاندل--لا)قض"4أواطبرصوغمجردلان؟ءلاشمءيرأو؟ذبا

.(يين-5أودصكلد!:اكلىول!)و-بينتحددالعباراتلان،ظرا؟ا،ءفة

اا!أحوأ--نفىت!ءثرأ؟،،تاءض-ابر-5إق!اا،%بارأوالقضاياإن

لءالإ؟-ان!سء-لءا؟ة-دارإلابداأاة"هـ4ا!ق!اوليى،ءةأ؟قانصاف

تضطثاعلىثقأط"آأنصا!تحهلكيفندرىولا.لاحملمعينبئطرؤخاذا

على.طريق

ءذهبزجمولي!ىلا،4ا)بوذفىالإيمانءةم!منرىأنإذنءجبولا

المرقءن-درء"!اتحولاو،العالمذا5ءنلاخالان!ةىا،لي،محددعةدى

افاس)حامةبال!-جةأما،4إتمالاثتمأنءيرءقالمرفىغيرالىاد-وس

الرهـبنوجماء-،!!هـذارءا4ةطرو،!اإوا-ترام"فىالإيمانةيتامح!ص

.يمانالإيمثاياثاكالثلا؟4زممنوااثلبهوهذ،اكخمصمين

::ىإلىباضه!ارت-بوذاإعد-يةابوذاةإن4،اطةثةهذهوضوحمنلرغمباو

تأ؟يرالإسلام،نزردعووادا5ب-أو.اقضةوءحمةصتىر!وفىهيةلالواف!كرة

الميلادىاأماهشاالقرنالى-وفىلانهوذالمى.الصورءلمذايل"مدفىيةأبوذاسكلى

المعصريئ،لينبا،أالندءنالغربىال!ثطلفىالبوذيونافلاء*رىالراج

ا)،إيمالةادر،إوذاأدى،ةحرةءقءداف!44الوذتالفولو-ءاإدتبذلكو،

ىةيةبوذفرقإ4!بردالهحرة5-ذهفينتوؤد؟لأملهنت-4لمالعاخلقأل!ى
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،)1(وا)لمتبتنيبال

والتأله:البثريةبينبورا

.ث!ثجهاتمقبوذاإلىث.ظرأنيمكنا):وذىاقي-اثأفى

ة)2(إ؟-ا؟ا!ونه-يثءن-ا

.رو-"اأبدأو،ءإياهْ!ة؟4كوصثءن-2

.كوذا"ذأإينءا"ء!اث4و3ْ-صثءن-3

وأ048ءوالىعاشأذىا،تاماد40اصأن3ريذا،ولالإءآ:ارفملى

هذهوهـح.ت.الاةدمقالشرةتاثممالاؤىقي-حء-؟نفىاءلاداقبل056

:ذية.11فىالمتدينالر-لحمام51ءو!ءلي-تالحصائص

أسىئمورجأوأعلى؟تطإوذالأأن4ءمرةهويئالمتدابوذىايهمما)ن

Archetype،ءؤمن.كل4تءظ.و!ح"ىء*-ثيةثخصيةفىكأ-د

لكنو،"لبوفىا5شضم!-اداوجوال!إدىإؤءناء-قدا؟ارأ؟4صحبح

-!حواهر؟-نهلا!دالإعةا1%"-خثآا"تذلبوا4تصالر-كالو.واك

نةيب،وجعله،الشخصىالوجودرإن!ء.تالعام،يةابوذا،ءوقفخي!ارض

.لوهموالاورثل

لمثالامنلم"تبرْو-!-ا:صيراوأاتةيراذاإو)ن:زةول4اوص4الةظران

و)ن،تءتباثشخمبإتوةى4محنتلةفتراتةىلمالعاةىزة-4تظيرالذى

لها.4مه51لا-"دلفرا"ثصاخص

,E.Conze,164(اظر) Buddhism... p

فاقنهلاْ؟آد%تصورةفىذات4-ثهلعن-مرت:اونقرءصة،دة:ذتونالاء!2()

."ه،ن!085ا.-اةاآو)شجرةااإليهونرمز؟راوكا،ر-إ:ما.و--اوز،كاماةالئر
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إف!رةيؤ.نونولم-أبوذييناأنهـلاظة-ددالمههذافىالم!مومق

4صصةفىصب،ولأ"الماالىيأتلم-جوتاماأو-بوذاأنيرمع!دون-التنا-خ

وجربالولإدةءنةيدعدصاتفىط-الةاسمن-كصكرهنهابل،م.ق065

فىكثيرشاركوبذلك،4نبسواوءير4حيواْأبادخلالمرات!رةا!الم

فىيكونأنلايم!ن(بوفىا)فيصهظهرالذىأ)-مماللان؟اطءواتهذهمن

.)91واحدةحياةأوواحدليلادنذء4ؤلاء5ظر

وأاقوالهبحوذلكعامرو-ىع:دأ4إلهفهةظرالثاقألاءمارعلأما

ما.وعةدذلكاء:وليضأتياء4فكرذهكلأو،الزمةاالطيه"ءت2راءهْوعا

ا،تاتثادط"نهوت-4خ!مزإ،روءىأدصأى-اك-وءهذأعلى"بورا"إلى:ظر

ببدنتتهاقكثيرةإحات-"رأ!حرةاو!ذ.،ذهبه!ذاأو،جماءه!ذابمهق

نا.5)دت!صهإ"ءالصالاإلى،ذارصا،4ي!ةوبماربوذا

الذى(ظم511المةدس"plبو"إدنلاءخبارافى!أخذلثةالثايةالزاووأما

خلالامنالالايرىاد-!را:دناذا05المرفىالظاهرىبدنهوراءصيزتيء

ناأءلياو،لإتاحانابى"طةىاإحةونانالبد"ذاأءوذيونأيسهىو،يمانلإا

.،اطةقيةبوذا0طبهرر4عنبر105نأباأو،،ا)ط!هرأوا،:ةىنأبأ)

،المعظمأبتا"ذافىأبارزةاخوالم!أ+لاماتاsusيلةطو"4قاوصاك

-"انيهااطدودا)ىأوثجالفودئتاءاقلاأنهءرررالبدعا"ذاثصخماأ!ومن

.()2العاديةا،بدان

إبدارزفى!زصوعى،هـاَنا)ة"ء!ثنسمامعهـبا:سةا)فكرذه5سْتارلاحظ(1)

قون-:أعلمنياالداطياةالىالمودةمن!سواأن"اهـ"الهيوم"ير-ونبئالذءؤلا.

.211اد-دْء.وفونلا!صا،1هـل;زار-مناوصصا:ا!صأر.نا!طيبةصياة

طرااصلا."االاء-تراىات!رز.اخفص.ليالئرح3(1

.E Conzc. Buddhism ... PP. 34 If
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ظرما4وو-لم،؟لعالمإزاهيةا!بورءوقفعلى؟*لمقأنالآنلناآنوقد

ا،لوهـية..نةة!او5أتيراحم!ىا)ش!4أوا)فردىبالوجود4الحاص

((الألوعيةومن«و"!د،اوللممنالبوذإةموفع!تعليق

الطلم:منالمولفعل(لتعليق-ا

ر!فىال!ونيإ"طناللذيئأ-وساواتجهمامدىصهبقممارك)تاْبى

ب!ؤهاصبر1)ى،ةالحيالهذهشس!اا)ىتمةالةاصرةالصفوةومدى،ية"برذ

وام،ةاطثاهذهءقالمظلميبالجاءلى،يةوذ511،ركزتوب!ذا.للأساةا5ةد

II-دشولم؟الإنسانلص!حضوتاويفمرءبصاهوإلاكلةيهاش

تعالإء4.عق،بوذا"ء01-؟الاجاجوالما!ةالمراوءزاق-واحدأءذاقا

تالىفىمدءرتشاؤ.ىءذهبالبوذيةبأنالةولالانصافمنإ:دو"ذا

لفد.4علهأد!لتا)ىال!؟يرةالتعديلاتعنالظربمرفأى،ا،سا-ية

ألا،)ذن:طةى.اءقوكان-اماهـااهذاصةيقةان!رفىالمذهب"ذاأسف

ءذا-كلا)"الم"ذاوأءراضعاواهرض"!ا)قا-والآلامللاحزان-ص!ون

بأخ!او-دهاوالَالاما،-زانبنفردف!ل،-ةيقةضابكوافوالاءشالتأكيد

له؟حةءقةلاعالمفى،-قي!"

تي-د،ا:وذيةافىال!الموصفذصمنهاإىالعناءهـاهـ!ضهناكأنص-"ح

بور"؟لةولوذلك؟والا-لاهحيةالمسههـ13،يةومطأخرىنkأدتفىI;ظيرا

.)1(وخداء4،دواء4مaوءوانتقا)4؟ال!المهذا

إترةايورةقوردت؟فرر،؟.ةترآءير؟خدع"ا.ادةأناص!.يمامنليى)1(

ز-كلوإزن.،ونبشعرو.ااة-3أالايخدءونومااَمنوايئوالذاللْهفيادءون"9آية

حمدعة4لاا)لمتعبيربأنكالهول،ص!.حغيرتص!وناحاصاصةأفكرةاءتهءلىبى-3

.621الأقالتثا."مايا"ا):وذتةأويةالهندمنتودةمأ
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انمطاذاءدوامءدمالموأصخءقكثيرفىيصفا)يهريمالقر6نإت

أوفحوءت.اطقي-"ءذهاحلإ!صا،ثالإضربوهو،الحياةمقتوىلدا

ق.نصيباأحدهماأوق،رجلينب!نالحوارءقالقر3قوبرزهماا،مثالهذه

.ا)لنصيمابذا5ءثقالآخرثؤتولم،الحياةذه*ْفمة

و-فةناهماأء:صابمنجنتين،حدهما-مكارجلينمثلافىمبواضر"

ناجروةشداص"بظلمولمأ!هاتت3ا!نتين!ي!تا.زرعابيمان!!اوجعلنابنخل

وأعزمالامنكأعكأأنايحاورهوهواصا-:4ةقالثمرلهوكان.نهراما4خلا

أظق!و.أدداذه5فدأنأظقماةال):ة-4ظالموهو-:تهودخل.نفرا

صقلبا.منهاخيرا،جدنربىالىرددتوكققائمةاصاء4ا

ثم4نطةءقمشابءنخلةكبالذىاكفرتمجاورهوهوصا!:4لهقال

صكدخلتإذولولا.أحدأبربىأشركولاربىاللههو)عةا.رجلا-واك

ربىأنفصمى.وولدامالاشروأةلأناترنإن!اللهإلاقوةلااللهشاءماقلت

،زلقىااصعهيىؤ"صبحاد،.ءق؟اء-باعليهاويرسل!نتكمقخيرا!هىبؤ

فلبفأعهج،بثمرهطوأ!.طلبالهت!تطيعفلنغوراا5ماؤيصحأو

بربىأشردُلمتىياليقولو،!روشهااعليةخاووهـىفيهاأئةقماعلىكفيه

الولا4هنالاث.منتصراكانومااللهدثنءننهضمروةئةلهتكنو)م.أحدأ

51اشك؟هالدنياالحياةشللهمواضرب.عةباوخير؟واباخيرهواطقلته

كلعلىاللهوكاناالرياح-ذروههـثيمافأص!حالارضنباتإ"ةاءلتاطادحماهمن

خيرالصالحاتا:طقياتواالدنياةاطهبنةزا"ونواالمالا.مقعدراهشى

)1(.أءلاوخيرثواب!ربكعند

32-ه،)1(الاك!ت
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!بمءل،ةال!--ارحإثمقت:4قرأومماثلكأيرةيات2ذالم!الىأضف

نوعا-يلالماوالقر2نىاكصهذا)ن.)1(ولهوالعجاذاتهاحدفىالدنياالحياة

ننقلهأنثاأزولذا،الكثيره1)صى4الدؤ"ةالاة-اتمنيحمل-اتصمهادنافىما

قياهينا*ءسالنص5--ذا)ن.أماما=وهالةارىهتفةدلاكا:-،فيرهاب!إ

البإتأْ،1علالدةه-االحياةب!ذهؤاحاتيه:موم511و-،علىللبشرينينمتبا

كلو!ءرس،)2(الابدىمهافىحىلاإذنالإتإنفاحن.والا-يرالاول

طهلاقيوا،15ياوزاLف!ءطلمقاحيرا)تةدودنلكإذالا-لمت!اظةءلفىج!وده

اةرقوا.بالتهالإ؟-انعلبناه،واهـجمماالىالحياةذه5حدثدقي!اوزالثاق

-يمءلىففتحوذء"الهيبمرأحدهماأن-لوةتانةسفىواططير-لوحيدا

أةمه4اإرورءقيةفللالآخروا،15ءورا،ممنأو،صا4-ممىشى.-4مل!

لمنمم.با

أوابخيلالرائعا.-تان/إخ4ا)تالمشردُال!فرأوءلىنكرلمالمؤمنإن

فطالقرأأ)ءهبيرذلكعكتدل؟.د-والج!4ءاثأ؟!كونماو)،بهالاء!اب

علىاطصولفىأءلالمؤءنإنبل،اللهشاهءاتلتجنتكد-لمت)ذولولا"

!ةتحةيقهأو،الحياةمذهفىا،ءلتحقيق!سفلومنا،ال!فرأءطىمماخير

-ء!تبرظواهرءنبهوماأه!الم1هـ-ذاودو-أنذلكوء!ى.ا،خرىا!ياة

ةكاأ%رىعص--لة-نلوها،ءهه:4،رحلة4عةهـةودكنماإْكارهاهكنلا!مه!،

.أ،ؤءنةظر

الا-بهين:أوالموةفينلهذين4واك،ورأ:ة-04االنتائجالقر6نصورثم

مالا2كلىو،-bج!وكلكرسالذىا،شركأل!فرتجاهبايتصلفههـاأما

ير.بم!اتيرو،63مثلاعدسورة(1)

،األه!د.فءدأنأظتام"تولهذ)كعنويهبر)2(
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ادموا،تلا)ةاليأسانتمثاؤةد،؟ح!ص"ءنتأوماعلى-."وكياإل-وأحلاء4

اقوليماكنفقطوهنا.اكمةأو!ةإاهـذهولءندالهيقوأطزن،اللاذع

اء!مادا،الحياةقيحالارءهاط-طرحمإثءن،4الوذتخالإ-لإم!ا)ةةطإ

.للدوأمأهلإكاأو،للةناءا2ؤابلتفىلهءبررلاالذىالظتعلى

-الذىالفرحوءدم،ؤقدءاعلىا،صىبعدمالقر2قفىالإ-لامنصحلذ)ك

تفرحواولاتمذاماعلتأسهوادحيلا،.الإأصانأ:قىبما-لهضاب!لا

يهةىلهاانتةواء،شيااريو4ةتم!--"قيةط01ذ5كار!)إن،معناأب!

طفهوعواءشاعرهفىا)صصوىالاشان110:"ة"،و؟خ!44النة-ا!زاتءنالإ؟-ان

الثاعر-أحماءطاكى،ا:وذيةافىيدةالفراكقما،س"ذهنتكابما.وروقواه

W.بلاكوايمالإبلنرى Blakeاكىأ)رقيقةز"أبيافىممتازإمجابىءوقفإلى

فيها:تقول

ءةءتهاأصة!ادفىالنةسيربطءن

الجلدواهق----اة-صاحيذوى

طا!رةالمتعاتيلثمءند!كن

)1،الابداشعراقةفىا)ثفهـسخصسثا

و-وسخلاله،تأطهإلىيدعووهوا)مالمهذا4!قيةالإ-لامذممرو!.ف

ءنه.دف41وا-تنباط،صنحتهبدخوإدراك

وماوالارضا)-صوات)إداعإلىشيرا،وافءءقيدء-دفىالةر6ن)ان

تخلقلمالكونه4الرواخ!--ذ.أنويؤكد،والنفعالجالرواخمنتحوب!ا

2)باطقإلا

اِشرالزجمةبموغ،ماط!عبدامابفاعبدادجمداا)ة-يبقاليذلى-مشكورانةفل(1)

التوفيق.دواملهنر-و

.813ادظنا؟58/اطبر؟7/2ص-ورةءشلانظرا(3)
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عليهوالوديةالبوذهولفعندفاع

الاهتمامدمءفىالاساصى4البوذءوقفعنالباخينمنكثيردافعل!د

خاقهعلىوحبهر-تهتفيص،يريدلماةصال،شىءكلعلقادر،إلهبالاععقاد

منتخلصت-ا!لوقفا5؟بمئل-الوذيةإنولهمبةءذاهؤلا?نفىدألقد-

.ا،خرىالادلانفىالمو-وداللاهوفىأوا)-كلرءىالافض

فىالاعتقادبيناط-حفىثل-5-هؤلاءأءسالزءمفى-ثتناقضهـذا

الآلامألوانمفأمالمافىة!ا!دماوبين،ور!ةحبايفيضريم!له

بأ؟"أ:وذيةا5-ؤلا?وقفيصفو.وا)ثقاهالماسةوصنوفوالاحزان

.((1ا)مهيئالدقةقفءو

وفي-ذ!رإن!إلىعوبدوس،الهقلإ،4الدؤ-لكأين:؟قولأنولنا

عدمفى4البوذفكرةبينئوةقيفأدرىلاإننا111الحاليةأطلياة-وانب

بينيفريقدونءظكرهافىالآلامءقوموق!فم-ا،4إذوالا-باطهرالاغترار

نأتحاوللمفلم،والاس!امالآلامبمظاهرزملأأخذت!د.12وأهداؤ12دواه

تحتم،!مة-اص"ذاتالحال!4أطياةأنفا!هاو!ف؟ا)ظواهرءذهغورفير

.3والهلقا!شالاصدأدببنا!راح

وكلجموع،فردكلخواحدانم!او،واحداو-يا،لهالحاأطياةنتولوكا

طاةات!3ا--!تفراجأو،الناسمعادنلاختبارفرصةأيةهناككاةتلما

عققا.موتابلئماداناسكوالحياةو،صحت،ادكانة4ا؟وهرةصهموخصا

،الحعاةصعابتذليلفىبهفا!مانبجاإلى-مثلانةالحدالا-تراطتان

وصراعهالإنسان)مجاب!4ءقصاتعبيراالواقعفى-تبر-)راحةأع!روجعلها

.أب،ة.قاءمىمع

)1(.ze,Buddhism-.. pp. 04 F F!س!عههم.
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ثشحذ-استقبالهاأ-سنإذا-،مذاق!اصارةخ،والآلامادقإن

لمحقاهـذ.تزول!ىالصودماتءقو-تت!ث!يروقد،4نهالإ؟صاالةستصقلو

،أروعبص!ورةو)شرإقهاإ8-اءتماانيةالإنها-تشدئذوءند.الَالامظكو

.)1(وهسراتهامحنهابينالها!لالفرقذاقتقدتكونأنبصد

الائدا)"ضرو-*اهـا،اطياةمقا5و-دوالاَلامت21صوراتقاهان

،والؤسوالترحالفرحةباررب)ن.؟ىءفىال!ةايةا)دقةمق)لإس،ؤيماالوحيص.

والحرب،ثوا)مفوردلووا،ءأ:؟اوالض-لمثو،لمرضوا4ثموا!ص(أ):-04و

ذاثW)وما،والمأك!،يادوا،والموتوالميلاد،والفقرىالضو،)سلاموة

النحوهـذاعلىطةاطأننهلمأنموا،2.ءد15مجهسلاا)ىاققابلاتمق

11-ثوليةءوقفتطا:"مما،/4التبرمقمتراصلةيدةجدأنوأءانسانالاتقدم

.لهادفا

دإلتجاربءى.مرض-الراهة،صورحهافى-اط"اةأنا:الااءقيعزبولا

والصداقة،الحبجمالةةيها.4اوا)د4والاخلاقبوالجما)يةوا)مقليةافى-ء4

والالحان،و-حرالانظم،لوفاهاعةرووفي!ا؟لتهالمناجاةوءذبا!لاةاوقدا-4

.زرقاهوقبهوما.وطيرزهرءق،الب!--4تمثيعمالكلادثراكخوفعها

لمية.العةالنزاهةأوالا!مانةأوالدقةمنل!سنباطواهذهكلو)غفال

الحيعةلجماتةإلىالملةياتلآبايفهضهناوجد،يما)ررالةر2ن-صةحناواذا

إلى4لداياياتلآالككذوهلمناك.مولةالمهارت!-ووص،ةافىظورتمارصوفى

-ح،إذلك؟!اوصيا،حقماأداهوبشرط"مخيلةولاسرفغ!رةى،ال!خ

أولى(.)طبمدهاوما13/والأتلإثافا-فةافى"فىيها!نااطياةتبربربحثاظلى(1)

.Drا.راءيمربمريا.دمقالةوقارن ,Z .I Boctor, Sketch of a phil. of Joy

(.ov.,5491 pp 5 ff!أ!."The Review of Rel)

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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-لا!-جل-فاللْه؟يدالمزو-ل--ءزألتهلدفبأنمناسه4فىكلالإنسانفبصير

وغيرمعروث!ات-ةاتأ؟ثأالذىوهو،ءشطوراءعلاؤهوماكان،وهاب

بهامةثءيروبهامةخ!امانوالىرلتونوالز4أكانحتلفاوالزرحوالنضلء-روشات

مجبلاإنهتسرةواولاصص-ادهوم-قهواو6أئصرإ*ا5كأءءقكاوا

رحمقهمندقمولذ،مبمثراتالرياحيرسلأدنز"أياهـوءن.)1(،اصفينا

.،-ث!وندمو)5ضملهمنولتبتفوابأصها)ةإلمثوكجرى

،و!فرءن4-اوماهاتتازوهابئث؟ايفم-2ةوءاد،إل!وا!تظرأةدم"

فيهسة.-جبيمزوجكلمنفيهاتاوأنه!مىروافب،1وألةيخامددناها،رضوا

اهـوءكااكفسىواللجمااارصصهاس!الىالقر6نو-4و.،12ة"ء:؟ءجمدلكلكرىوذ

لعسكنواأزواجماآأ؟فمنل!مخاقأنته6ياوءن،1)سهتدةالزو-4فىثاةافى

.)3(ورقكرونلقوملاَياتذ)كفىإنورحمةمودةب!بهموجهلالإ!ا

طلاص،اولكن،إلعهالاشارةاأوهاإحصاءإذاصاوكا-دابطولوالاثلة

وهذه،ا)مالمذا5إزاء4ا)ةر6نهأروحأمن؟صترء:الاأنيم!نى11ء4والها141ء4

والحياةالموتإنبل،لهدفوجدت،يةضرورحقبقيةمرحلةأنها:اطياة

الصفات.تال!مقوإظهار،والاختبارالا،:لاءمحكواطيروالئ!ر

بالإفصاحتهلطاةابمحأنالمرلحةهذ.فىالإ؟ساندوركانولذا.واط!اْض

تدر-ر"ربوشخصيتهطوروأن،الممنو-4المملإتحدودةىنفمماعن

الانخداحأو-بيىالفدرهنالإتانيمونألاعلى،اك-اربمق-ا-تطاعا

.441/نامالأ(1)

ا-ياق،اات5قىالأميةغابةفىاصمورةاءد.منبير+وجز.8-6/ق-ورة)2(

.اطجاةمنالاخرنباوليمرفىتلا

.2لا-02،22-61نارن؟112ائروم)3(
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أ،يد.الىدائمافيظنهبالمظهر

اقا،االساذجةبيةالإمجالا،عيةالرابالإيجالية-خ-قلنا-؟الظرةوهذه

ودائم،أ،-دىنهأعلى،والموتوتلمحدوداالمظ!رعلىيتهاوغاه!مامما1تةهس

يضبرفرددكلباكسبة؟ياالداةاطةشةق!صرإن.هوراههصىألااعتبارعلى

حسعاالإ؟-انثطورؤصا-اء4وكل،كلْإف4لاءتامءدعاةالإ-لامنظرفى

ساإ؟سا!ثصه!ا(ةلآخرااطءاةأى):اةالمستةةابا،نوذلك"،ومعنويا

.لآنابنةصه

سنرىولذا4،تاكخلصءب،شريرأمثروعاالهىاةههـ:ةشىالبوذيئأما

والمحه44اصدأؤاؤكألجةإلىئدءوْحين،4ا.تذتافب4حةأ)ىا)تاةضءدى

باتقالا"ضايمايم!ق-ى،كة-4الإنسانء:4علصتوةفاذلكتجسهل)ذ،مثلا

12،ؤاذا!خصاْصلىالنةذه5ءنأكخاصا)جوذت"إيمأكماءىا)ةير،وصلفإلىبة21

.1(11ابوبوءنالمحبمن.ءاماإطلاقايرب؟الإ؟-انيحب

اقتلهفهل،نةمهمقأوإدنههـقأخلصهأنلغيرىء:كأءفصى)نبل

اخا)يماهذهإممضيلزمد.ؤخرايةابوتاسراححماوللةدا-ممريموليرج

نءة-لملمذ)كوهـع،النفسإليهتحلعلوىأو،يطوىءرضبئنمعب

ية،جوهرأص-!نا:ىذ،ءتةلةاتذ.موال!برياالبشرأد)ذ.ا)خناقض

اءضمنا)مامالتياريجرفها،وا"لاحموالدمعروالمثصاالخواطرءنصوعةل

فاواهر.منيجرف

الخلافوالىامالماإلى4إوذثاظرةعلىت!اء!افىختامالمناسبمقله-دوإنا

عيالدعخورماهـ4ةسالذىالمثالنقتإسإن،يةال!طوناتياالدوبين!نهااالبادى1

Mackay1الحالمهذِايةلرؤةافتاةيات-شال().

Manin..5,134نظرا(1) his* Relealionships, pp



-27،-

مئل)خاص)ءلانأو4ارقيلعلاء"بىرع!ربنوالمالا،تاذهذا4ثنقد

.(أيهاإوءاا)سيمافمارود،يةراكبلمحال!جلأواءل؟راهاا)قناتالإءلاتلك

معين-ثوىفى4الدظَر،أخ!ارىالح!ربىالإءلانأو4راكبا)ملاء4ذه5

الخطوطمقعددأو،1)ءكرلية،الل:ات"ءنلعددوصررىبةظيمءردنهأعلى

قل.أولاكزالا(1).يون)ءر،ية,ا

يظهر)ذ،تماماا4ء!إث؟ئا-أ%رء-:وىعلي-يدوالإءلإنةةساحنو

الةراءةتعرفنت3إذاإلاذلكتدركلاوإ-ءصك.مفهوممهفىذاتيارة

املاء".اأوالإءرنذا5خم.نيم!لمثالذىالضوءهىهـةا.ة)آرااة

يوصخا)ذىبالصوهوكأ""،الا؟إنفا،د-اشرخكأاماث!)خالمثل"ذاإن

،بالو!ىادحماوىالا؟انصوهإن-مد101ُلاصعاهاءقءثفله-ر.1\لخام!

يسرفى(المالم)الوبود(1)فصةرأ،نسانىالا"بمرأقي-اثينالذىهـت

إلىء:لماينظرإفا4وتاكاء-ألةا،-ألةؤإدإ-ت.وا--اع،ارةوفى،و-اولة

.الافانتضيهيرلذىاا،وةتأودوذجاأوالمثالإصهاقصألةا1ا!إ،اكىء

واقعياو-ىيدا،سلوكاوفكراي!-ة-بعاكالأوذج،تااد4فيثلمثلاومما

ولابد،الله4صةيراهالادأنةإت(شهـاال!الم-رىيةا..؟اكاْتةإذا.واص-ا

اطْير.يم-ت:فأن

:و،اود.ا!فردمنالمولفءلالتعلإق

أو!9ا)شخصىأوافردىاودالو-4صك!فةشف-5لا4أ:وذتاأن"لنارأ

وحدةبىبماان!ال!وذ)ك،4الت*رْأو!الانة!اأوا!ر:اءتهيفيءا

حروت،!تابعهالمفالى،يرةول-:ثيمرةاةا"تىإلىءصةناةلثر(1)

،همارأتةو--تهمأ(ساسحسبلىت،ا-ؤةا)!ابمرةا-ا!ةالمستبمرودْيقرأهصء4

.513/والأتلاقاهلمفةافىااظركنا:0
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الفردلىالخلودالهوذيةتطلبلاولذاالعات!ورتهفىا"*دأ!5المصدر

دمليرالوجودوءذا-إ؟-انكلئةسأى-الجز!4النفسلان.للأشخاص

.ال!برى4يهاطدأو.الموهوملمwlوب!ذابالارض

مناثصائصال!تخلصسورةةفى،يةا:وذا"فكرةرةضطةالها.نوليس

المثالوهذا.يةذأ:،اشاهالذىاطاصبالمف!وملاخلود-سطاكأ:ارهبا،الفردية

وه-ذا.الخلودإزا?ثمكلة!ذىا!مميرا)تةتوا-3ا)ىوبةالم!إوضحالآق

موصينعليهنمقبثه!8ةوذا:"االدرا-اتفىالمتخصصهين،صدافالْكرضه

والم!يحية.الإسلامعةالنظروج!ى

نءالقخلىإلىء!طرةمو)ذن،يخادأنأرادالناسءقزإداأنلنفرض

الثخصية-محائصكلنف!4ءقيرت:-دأنوإلى،وعابرء!ؤؤتو5ماكل

character.ز"فإنهإدأما:الإتاتهذامنيت!قىما4ء*رةالآنفلنحاول

عللاءخماد،،4عةإو3ذلاق،بر4لارب:اط!اوالميولالصراشوءمه،!خما-يذمب

،زيدا"؟أن4واطلاص.الظواهرينوقفزه4وكقا،ا!-وساتمنيدالتبر

4لاة،111أ-دحرفهو)ن1(1؟ة-4علىدمرففلن،ضالداأ!ءىإذامذا

ئطاقا!ردخارجتف!م4،هـالجوذلانإلاذاكوما:يعرفبهكانطكللقد

ور4الذاأوللفردقيفيأزلاءإمطاق.بخلودكلىالقولإلاإذني!بقفلم.كدات

إخما9ثن!4ا)ضخصث-دتوةلمم.بربمصير-لههرى-هذاو.الثخميةأو

.،البوذية5نظرفىعقلىوغباءأوهامءض

ذاتثا؟ضةعناصريةرؤفىشل!اةفىيتمثلءيئ"اليوذفىالمكرىالقصور)ن

الىؤدىذلكأنرأتولما.إ؟سان-كلانالإفحةءقئفىية--وهرقعمة

ادلمبهيئصةا-4ويظىبوش،ءإم)11كلى،بدأ،-لودءقتحدثت،اعا)ص

)1(97.Buddhismp
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.4الإءابا!فاتعل

،الصادىللر-لبالف:4يةا:-وذا-!دده،الكلىال!لودفىالامل!ذا-ى

يهلم!-اا)ىاخقيلةاللأحمالظرا،ناا)هـؤاهإلىالوصواص،ءطإقاروقعلاالذى

الىيصلألى-قيح،رد4ا،ةالمتميزالثى-ى:اشجودإتقيدءقأ-دلا"

.)11،ناا)نرفا

-ىاكةذ-يا""الىألق،من-للو-وديئذاصها12رست1)ىال!اط،الصورة)ن

لْىالثة-4با؟اأو،ءصبماي!نلمذلككل-ثاءلاقي!لهلملا-لاصالو-د

-تما(4كأت)ةإءهـدثء4ء:إدخالإلىلذلاى4وذت511اضهصمارتو)ةد.كاالإ.-ا

وددةانها)ذ؟،ع!ما-مدلمللأصف،1:د؟،الاَمالشبهلماءه:ةةأمامت!خ

3طيخلة،4د9ْ:إتصورهاا)ىا؟فةهـىهذه.ةونلىو-!د!اولدلى،ءاتخالر

ل!صورولاا؟ة-4الإأ-انءقيلمنتنهخإوذاراةىأ!لىف!مبىءبا+الاتةءا

.)2(هظاهى

)413أ)قصص!ذ.^فى-ف،يةأ-وذااتء-ا)يما"ذهفىة*-لااكاؤش*دور

هـبإأنارادوؤد-4مريدأ-د-ألفي!ااكى،4نف8"هـردْاءتا،أ.ورة

مدىعنؤكشف4أ)فإن.4إ-ذاالىدعوها،وثر-44-شهلجةؤإلى

"بوذا،جمينأطواردورو،لةاليذه5ءنا?واج!لتحمليدالمرهذاا-تعدأد

اك-لى:-اmءلى"ول!!+3زلابور5يدالمراوهـ%

( وإهـ-ط-ابىإ)5اطأءساصنالأصلامفىزلاصفة؟تاتالذىا)-كا!ةا)خةس-ود"إث،1

؟صم"ءودالدكتورالأ-خاذ...وا)مةا!سا)!"قنطرا.اظلإفأوجهبممىءناككان

ايةصيلاتهمنيدلمر

!3(015.Buddhim... p

ومما17،1ا!ءبرىلهداديانأاا!ديانانة.قاكأاثإىأحد!ورالديمالأصاذة!لرا)3(

--..710ق.داا-!المر/.ش3ونقارو.ءابهد
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فااألةطإلهلمثوج!-وافإذا،الصضبت*وءس،ة-اةأسآ:-لمةا"ذهلرجماإن"

؟-"ءلقاذاودب!كلمثء!كف:واك!،4-ثئةبذ

ولمأيدي!مإضربوقلمث-...طبونأخ!مشكلا:أؤول:!ورنا

.باط!ارةيرجموق

؟...دوكةسفان:بوذا

...الميوفأولعصىباق-بوء-تثلم.ه.!بونط)ن!م:لأقو:نابور

الثاتصلأنيم!ن1)ى،الإيذاء4ؤالىثصلصت،هكذاالحواربدتاءو

.اط!اةمنوالهرمانال!لوس،بيلةاةا"ذه

الحياةولتلتهحرمتهلوالقبلمةءذهبأناذهأتيسيبالةصةذه5فى-؟ابورإن

الم.ييربلاال!ى+ابده!اسبنمنرو!هخاصوااذ،طيبوناة!مة-يرى

الةجتلة،تلكرو-4أزهقتالذىالفءلأ!35طع!ونأكميرىالذىءن

فكرةعلى4أبىوذتألحتلةد3يرىصتاذا-"ءقةء4إة!وءاذا،يرىك!ف

القص4هـذهو)حن،إسببا)فرديةأوالذا-ء4إلىيمتلاالذى،اماماالإطلاق

الموت2ثارأنأى،،ألم!:يربلا"-.ارةبدأءلي،تيةالذاارأبرةاهإيمأةأبظهر

.او!اإءدبدثأنةترضاوهـ%.ءخملةكانت

فى51الصأوا)!اقالهدمس،لدبوذية"ا)نماءيةالر-ايةل!دكانتحقا

فءرةوظهرت،ت!-ابلاءذشإهيدعلىالتعدي!تبهض-دتئمءااهـالزفا

و-ده"بر:ذا"ءلىوةنا"أ-اكانبماور؟برا!اسهـواتإلى"ناهـالزةاوزةكلا

!ين.أ:وذاههانافىب!حءلىأو

:والاسلامالمسيعيةمورف

وهذا،-4الإ!ثإهـا.كة1ارث"فىا!كضهدؤاا،215أ-5-5"أدتحدلةد

يلاتأ)!تعدش05خ،4اي!ودثاةأةءَا)ةةسدااء-دا-الواقعفى-ث*-!رأالم!د
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.قلإلإمدستعاكرا)ى

ث!تميا6راتعبيرا؟ثل،الإلهجةهـالمهدولأو،الله"دكة8إصطلمحا!ذاإن

يطرولد.،السماهءلم!وت5-بيروهـو،إميدأمدمنذا)يردىهممالالاتفى

،وأطراف-!دودذاتاء!تماعيةمنظمةعلىدل4أْعلى،هـممل!لفظالى

ك-داءاللهلتلبيئنذ-4باعتبارها،وأدلاموالاءقوا،-وةالهدل15إ-ود

ة*اليةإلىفييرءردءهئعلىليدأؤ4ءلى،يضاأ4الإذظرقدو؟الإفان

واديدواد)طانالملك4ءثفىنهسهجاتجلىمجيث،نهساطاوإصطاللهصةات

نه.بيامابأقءلا-4خلةالذىلاحالمأو،كمبه

لاتصور)ءتداد4الإلههلدمل!إسه!ىاأ)-ص!رأن.حبوصلضاتءلهرولاكل

ر-يين،رْإلىمضيينالآننثيرأنيم!نا،لاتالتد)صضإدضالمع،دىايييم:

ية.ا)يهـودفىطاحالمصهذأمثلاشمالءقيفمكان

حدودفىاررد-اةهذهفىالمما-كةهذهتحققإلىث!را*ة"يناهـذفي(حد

"خبرالحاضربالتحققالقاةىالاولالمهىهـذاهصووفى.ءص:4ثهـوطاسةيةاه

طAطاIبقدرنافذأوتالا-بمهتبرو،ل)ساْإقثمبعاحاطكاالإ!4

هو،ا)خوراةونلقاْتحفظل!تخضعأن"يقالا)صددوب!ذا.للتوراةالثب

.،للهاملكوت!وزأن-بهينه

!ملوهنا،ةهديأتلمالنظامهذامثلتحققأنالىفيمثيرالثافىا،!ىأما

فىالعناءهـالسياسعةتدخلايضاوهنا.حملهاوالتو-سواكوقع-الظءناءس

الإلهإلىيةظر11*-كاهذافىيبالاءلىلا!فىول!نها،يةلاخاكلستترةصورة

أ)*الم-ءلا!ا5و!ذلك،ل،15و-دإسا"لعلىءمصوراط؟ليس4أؤعلى

ولكن،)1(-خطيرااءشا!الاءد!دالذىىالداله:!رين!تاطدءذاوالى

الآبة-فىونجا-ةاة!كر،اهذ.منبقرثالى+ثيراصكر.ماآنا)ة"أنالىاص!(1)
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الىيلاساءقئفارحموءن،ءد؟بالتهفث!شلم-إصا?اطشىكما-اهالم1

فىد-الةءةهقةاللهمما-ولبختصوبذلاث،ا،ما-!عل4فيب--جوذالذىاليوم

ثم:أدعىمن؟نولذا،!طهلماماأ

)9(،ئ!لإسرا!وتكل-"اةوفى،كءممفى،؟ء.إ-لثفى4!ايمتألتههـأ-س

رجا+بأنهالدعاء"ذاءشلءلىابريدفيا-حينإاب!ض"لقأنجمبلاولذا

فىا)رءبةالىته!دالتىا،دءيةبه!صفرهناكانفىى)نة-اإل.موةوتسبايمى

يتبرء:صفبا-ثكلقيملرص:رة،اينالإصا!.نبقينا)صهاهـإعلانإحيا.

التادلوباكل4.-وا!يخاث)ماللهوكأنءيره!تةا!لمالارضوكأنءؤلا.

:يقولون!م111ءسىدتهقي-ةقأنسبيلفى،ث؟ثااللهمنتط)بوناكبارى

كما!؟ء:اإلتاوأءد،هالبدفىؤواكاكماذادوزاا-تاةصإلتاأر-ح"

.)5(،وحدكأ؟ت،ناد-،عايناما؟و!ن،قهلءلت؟؟وا

قد-(بادضقبليت!اتماو!و)إةا-ااء4إةاأشرالذىفىا)ثاإءىاأنعلى

أظاع!فىلا-*ادة4طإف11ا)نهائيةباءالةتر-:ط،أخرىلث":بأيفهابيةثه

ى!تناكرذافى1،خيرة4ا)صإب!ذهكأ-ةظأنمبويحه(.تام)نالىنستدْتر

(1)يوم)قيلماأناءتط-ءلى"اف!طراالوا-دلته.أيومااللمث،ن..-يمةا)!ر=

بىهـهأنؤ3دتالفرآنeوالا،له111!ية.مم!فى:-انالإادءا+-!يو،الايةأىالي"المثار

اءم--صىاللةأتلين11هع!امضىلا-خط!خاوءت.فىوالأرالحهوا!ءقا)يدنه-:حا

فىأما.زإ:ىأوباعاكأ؟-انا!أنباعفار،واَقي:ارهتجايه!اونالىتصيرمما(ؤمن11)

11--لم(اسم)ام!اااهـتعا-"إقتماولذا،-)صانتهومحهءايظ!هـؤىواللةلىفسدتالآخرة

.صلامال!ظ*ررتبا"ا

Kaddish:ا:وه-ةااليموديةلاصلاةا،ء-.دأ!نابامن1()

C.030نظرا .H Dodd, The Parables of the Kingdom, p

أ"ا04.!315)2(
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.ء4!يةالإهـلدلم!المسي!كااكصورعناطديثعندإليهايعود

مما،ع!لسيدناالمةسوبةالتعاليمفىلمينفينردهماالسابقينا،كعينإت

Rabbئاتع!الربىالقولإ)يهيشيرالذىالاولفالمهى.ا)!ديمةياتالروال!)حها

ن)،المسيحايىدالىفوب11الفولفىظيرهيجد،اللهمل!وتكأوزأن"

بالدخرلأبدايظىلنالص!ير،ايماةل-قيلاللهمما-!(يتلقىأو)ليعقبلامن

القولأنهو-بشروطاكحققأساستوحدرغم-،إنهمالد-ةقاوالفرق.،فعما

-ين:موؤةإ!نإ--خااسهدأت:اظرإ؟!ما،را.اكوئينقواصاعاةتقمدالربى

الماهر.اطادقاط!يموءو-فالص!ير،ها)برىالمافلموؤف

،...حيا-بىفىمماكات"اللهأسس8يةا)يمودلاةالمصفىاكمغلالاَخروا،ءى

Lord'sالسيدصلاةا،تثلفىالواصحاكضرعفىا-لمهحيةافىقايره!صد Prayer

Thyئا*هح>>،4أورممتكمما" Kingdom).

يةنهاتض4ا-ثممىا؟ظ-رفى-)1(اللههملكةةإن،ر51ءقبنومهما

وظافمنوظهفةا)ة!اءوافىعمبكرنذلك،وع!!ا)ضهطانأوالعدولمملكة

،الناصمنالفكرةهذهعلى)2(ضا،حلقين"نظوذلاثأجلءت.المما-ولءذه

نبين،المذعلىاطحموصه!در،تل!تح!"قتقدلمكة1،5أنالى،4التاري

ثيل.اسس!يهـ4-رلعنتو

إ-طمفالإ!ىدف41)ن:قائلاذلاثثرحثا&--ىالمعاقذا5إن

ا-كت!باءذامن601صطينوفاالقدةسكأد(اللةءدينة)تبمرةةارن()1

ofThe.35ظراو Ring. pهـ!هم.طThe

ا!ةالمهة!كرةذعاء،كثرانااعتمدوقد،Doddدودولدءإرلز-صار!و)2(

Theظ5ingdomيم!فىلكوذ،الإيىة Parables of theصىذكرأ-*اتوةهـكا

.9011-شة-قثش10ْحاءمةز!1).ةا-يروأو-،لل!إنبه!اخقديةااككأا-ات
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تءادإقهـذأنمارفى*دأوذلا!ا،!صالمهاتحميقأى-ا)"المعلىات-)عا

طبقاوذلاى.يةإدأحهاةالإْتانءلممايخلعأنهو-المسبحاليدءيء

ةصدأنهولأظاهر،الحياةفىتد-لأنهو،لم!المهتقبلأن5ادء-ى،لافءرة

ي!ىفذلك،ترفف!أنأما.ثجا-اأ)سهدفىالمثلاللهلساطانالخضوحإذلاث

م-ح-دورصوجوبأيفاىكااكاالمطظلفىالدخولق4حرما؟لمث

الله-طيمهبرفضهما)ي!ودأنزالمه!ه-5اكأبرتولذلاث.ءا!كالىلم!ءصاو

لم!،المهءذهتحويهمااللذيئوالفضلمقا)-حادةأنفسهمحرءوا-عه-ىفىالممعلة

.،خاصةطيهموالثبرريللوباالقاةىوصمم!ائهاةضاتحتنفس!مأوفواكما

وطاتة4كافيصورةفى4،المماكاالإيى)رثهةءرةإلىناظر)ذاانناءل

المسجب4أنناوج!،صهحيةللسبةلةبا،الاسى!حادةأ)كمورممثلةارهاشةبا

لذاو،ادنحىكا4لالإaالةعلىءوؤوفالإرث"ذافيلأوحهازةأنعلىتهس

هذاضلنبهدأننا.قبالرغمهذا،واكة-اباةكدحصوليس،بة5فالإرث

.،اللهءدكوتاطلبوا،ادءحىا،ص

اطصوللايمكنل!،.و--بوالإ؟انا)لتوبةفىقيمثلالإنساقالدوران

.)1(،151!طهـيىاللهولكن،اللهءلم!وتعلى

أساسااحَسانهواطهفضلاعتبارفىا،-ي!ء4ختةقالإ-لاموإذاكان

فأ،الاالآخرةفىالمقامعلوأوادهادةأويمبالهالظفرفىتالاوعاءل!،هدا

الدورالذىوصسورة،الة!ردئةا21قيهـ4ءنثقاللاالمنا-باتمقديرفىَ

اص-لمواوقل"فىالقر6اشعاراذلاثالمقامذأ5فىو?فى،اطءإة!ذهفىؤديه

واكيادةالنيبلمطإلىتردونوصىوالمؤمنونورسولهمماكماللهة-صيرى

.8شملونبماستمأبئكمفي

inhis,ء؟131(1) Relaeationshipsللفلا،
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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بأنالة-ولر!فىالإسلاممع(4اليهودوعذلاث)المسيحص"زخةقكا

اطياة"ذهةىالإأ-أنيخوضها1)ى،والتألمالمقاساةوألران،ال!فاحأيواع

كلمنخال،!اقلاىء4أ!اقفىوإهدارها،نة-4الإنسانبفقدانتةغى

.هناانرةا"كاالميزةالإ!كلابيةالملاعح

الطناأ-اءُ*زوهاوهو،والاحزانالآلامبوةوع-!ترفالإ-لإمإن

ولم،نهذبلما)ىطبيه-"إلىمزوهابل،ادطسةونظر-4الإةسانرءونة

)ذا.لموعا5خلقالإنسانإن،.اللهءقالا-يا.رؤيةفىالنظرةيعمقتنفبط

لككذيعيرهـوو،...لمصليناالا.ءامنوطيراهـ-")ذاو.عاوجزال!ثرء-4

،اطباةذه5أشياهمنإزا?ايرنالهللإنسانالمثالىأوالصءيحالصرقف

Iلا!زاتتعرضهاوعدمالشخميةتزانامجةقالمرقفوهذا.ءنحاو)ماعطاءام

ءلىثا!خيرالن!سوءلم.-زنهزاتأورسرو"زاتنت-واء؟،العنية،

.،آتا2بماتفر-واولامافاتمءلىتأسوالكلا"ا!قائقهذه

بطرقالقر3نمجبذهوا)عوارثا،صافبعلاتعالىواملالت!وموةف

1)ى4اطفهاتيرأوجهمن4بالمصاإحضءاةىالىباكلميحإما،كثيرة

الإة-اقاطكمصحةأودقةةمدميخهـإلتصروإءا،بالاصالم!ىلاتدركها

بالرعدو)ما،شروهوالشى.ي!بقد5،-يروهوالمثىهيحرهقدالذى

ىةفكان14)ىالتربوتممةباطبالصرجوإما،المثربةوجزيلضبالتعو

لذ)ككثيرةأمثلةالمسالقارىءمدمولا؟اط-ادثءقاللونهذاءحل

أ!كريم.االقر6نةكا

الاورببيناش!نأليبعضية!ء4الذى-لليالت!يهدوسبقما!وهوفى

الاَلامإزاه-والإسلام!ةوا)-ا"!وذيئأ-الثلاثها،ديانمنكللمواقف

مVPاقى-ح،يةالبوفى"أنبرىابر!أحثذا2ة.باهلرةدقيقءليروالاحزان
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4فإْالاسلامأما.العالممنالإنسانةفهالذىالمحاطىهالموتفالىوا،حزان

واءا.الحد5-ذاشدي!ف،،ء*المةأوءف!وء4ءير،حزانواالآلاميتبر

.)1(خلاقبعملا5وتقهرفتقبلهاالمسيحية

قياط-ءنا:ظراي!رف-الإ-لامييةللروحؤثمسوءهـذاأنوالواقع

إلته،لأتت!لميلإثأنالإسلامماا)*مءلميضمتياا)ىيدةالمداد*مية

!يهذلكإلىوما،والة:-حواطسن،صاحواوالصلاحوالمثرلخيراوةممرة

واكةاجماالآلاملقهرالإسلاملجص-4الذىالةث-يعامنلمزيدطمع"ناكفلإس-

.،حزانواالصمابعل

ق-لهشوةبلالبلاءأصحابإنجار)-؟نةكرةت!منالقر2ن)نإل

نفو-3،نصهرتاوقدزارهونوزقيجاوإذلك،تقهروهويتحملوهولهإستمدوا

نم"وأفبلولآيةاذه5برتد.إيتهمشوكاتئالمفضاوبرزت،صفات!متبلورتو

وبشروافراتوا،نهسوالالاءمقو؟مْص:عوافىاطوفمنردثىء

عليهمأوكلمث.جعودأراإيىوإنالتهإناقالوامصيه-أصابرلتهمإذايئالذالصابربن

.،المقدولطموأوا؟دور!4ربهم"قصلوات

وفىجيلكلفىالنةعووالا؟ولاقدا)تبءؤهلاتكل!سمللآيةاذه5إن

كأمرأ)كأاط-!ودفىابر!قياؤ!ةعلي!شضلاالإ-لامأنعلى.زمانكل

ولكنه.الإنسان4يقفالذىالصحبحغيرإلموقفإلى،حزانوالآلامابهض

للأ!شانءدعاةال!الم"ذافىالو-ودبررداعتبارعلىصاحمااءشاضا-"ترض

.اطيال-صدهوولمخدء4مجرداكأ:ارهعلىيترضكما،والآلام

اىاالظروفكلكأتالآنيهملواأن11-ةقي-لطلابنادىالإ-لامإن

.Camp.Relig.به3.خافي.ل!."l3ougnet:وكرتو5(1) pp. 254 if
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الإصلامرظ2-رو.طءورائياكلقفالتهالظروففت،فهما،بهمتحيطتد

.عاءل،)فىنتمم!عليامملواقومل!..،؟يش!اركلمنحفدكل

به-ا،بل،ا،خرىاطياةعلالجزاهية!رلاالإ-لامأنالىأك9نجهويجب

.ؤمنوه!و،انثياو!كرمنعا،عملمن،.الحياةهذهفىهنامنهقدرا

(1ْ)،إممدن؟واكاام!أ-خاأ-رهمولنجزينهم.طيبة!ياة!لخب!يه

يدةاله-دالصورمنط4ء،ءالإسلامةإن،الجنةأوباك!يميتمهلة؟،اأم

أهموله-ل.ادتانمةما"وطواولمةالبمثريات1،ص!!و)-؟هـ4تماءا4موازا!ا20ما

(2،)الترهـ!وا؟راد،هاراافىفةفىلاةقدما-شمرارهـؤ-كرةهىدالصدهذافى4نةط

.مقدسدينىكعابأىدفمنهالم،معاوالخطيرةالدقيقةالف!رةهذه

الآخربأن-ا-لبناءلاهبهشين-ى-الاديانفىايشاخ411ولإن

وحمب،الحعاةذهفى-5زرعماالإْشانيحصدوفعها،العالملهذاأالياطلماتمثل

الكريمالقرأنودكن.اطدهذاءندالامرية!ت!ىو،.هـتبتهتتقرروهجزاهفهنال

سلميواصلوتالصاررينإ!ؤمنينواالمتقينأنإلىالمناشاتءقكثيرفىيثيم

ولهةا،ولؤت.رو-:4صورأو،--يةصورفىذلككان-واء-شقيهم

و.نالثاق،.ء)3(غرلىفولهامنغرفم4م3راتقواالذيئل!ن"قعالى

.)4("..نورنالناتمأرهـ.ا"-اهبينالاَخرةفىاؤءنينادءرة

الىا)فاسحاجةإلىالإ-لامفىاكاكالهجرىا"رل!اصوهءضفيولقد

:يمولحيث!طرأ-لموبفىذلاثا)حالم"ذاإصرحو.الآ%رةفىشىادلم

و،ط.3إإإجونء-إفسهمأافىة-4--هـأهـل،املماءاعقالناسيس!ع!شلا

8/اطهـيد(t)102الزمر(r)179ان!لا(؟)

الاغايز!ةش!ةلا.مت+-!في،ةلا!دهـر،ءلىكدنامولامحرة)مةءرزهإلىار5ِأ2()

Lntroduct..p.يمالكرالفرأن xxx
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بسعوفوتحينالجف4أهلإن؟قال،المقام"ذاءصلفىالرلمماهلزومعقثل

ويفماذابمدهايدرونلامعيةن!طةعندقفرن،7ما!مومجةةونأغراض!م

الىهاله)طفيرثدهمالرأى!سألونهمباقهالعلماهالىت-ج!ونثموءن،طدبون

الذىالمطلوبنوحو،اللهءقإطاجاأأدبويعلمونمم،وأ-!لأصىو5ما

هـة-ءرةالقر3نفىلذا)ثثمهيدماولمل.الدوامعلىا،ترؤء4-الاتهم4تشدء

يد،مزولدينازيهاونهصماطلهم،4افىةلاهل-لنس!باءشماحدثت1)ى8يد)إز

النظرة4حقهةفىدةةناإذاخهء4:رتبابئ"فىللؤءقا،-خصرا)خقدمةكرة)ن

اكحعلى!صرلا.)إؤمنفضظرهماوأ-لأروعأنلالمفروض؟الإصلام!4

إنه،اكبراللهمنورتوان8-"الىولهدلهل،ء-:4بمورةا!ورةاافيددة

ا!باشر.انهبرصواوال!خ،1)ممريموج!4إلىالنظر،هـم41!مواتظرهءا4لم

حنيمشف!زأنإتوقعاءبئكات،وجمالهو؟لهلجلالهيةن!الا-انه-كانو"

وهذه.جميعاعلإكاتيانالإا-!تمااء4دون،الالوهيةو؟لءتجلال2ةإق6فاق

إؤصانأنكلعلىيةا)نمافى-بىلاكى،الإسلامفى4ا،لوههغرة)ء:طق!،4بمحنآ

الله.فضلبهيرجردوما،موهبته4ةب-محءاة-دسماءقا-رك

على-السلوكلت!-ينا؟زاءفكرةيفديرأجلمن-القرأنألحولةد

رأواينالذعقالعربالطيعيينبمكىإن!رمنوا-43لماطرا،ْابعثأ!دتأ

والذينءلدهراإلاونحياوماي!إكنانموت،نياأ)دتناحياالاى5إن،اطياةأنا

58-78لاَياتابريهتو.ء-تجدأوءتحيلمرأتلاءواا5)عياأنرأوا

(1)البعثإفكرةالإقهاح.صمأنيتضت"كتابأنماجمنأروحرسصورةمق21

أمهاومنءافكرةءد.يد3تأفىثلىمسالكصاكيمالكرالقرآنأنقعالو1)1(

،الح!ماعليه).هـاء:i01سيدأزمةْفىذالم!ثردءكالهاة!اجةتج!ربأوعوالىا):ظ-!وجيه

من=ةةصهيتحةق4تجرةباجراهالنوت(مر،قىالموءيى!3لميفرا،ألت.عظيم؟يث2ة
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الفيلسوف-الكندى،طلقأنء-بولا.يةظللمهجزامجارفىاللهو+درة

يجمعأنالبشربرفلسف4يقدربمثرهـفأىبقولهالَاياتهذهعلى-ا،ولالعربى

اللهكلرسولهإلى-وتعالىجل-اللهماجمعالآياتهذهحروفبقدرقولفى

درتهةوأنركليماأتصيرأنإمدكأيأ)مظامأنيفاح)ءن،فيهاوسلم4ءلمه

.3نقيضهمنإممونالشىهوأن؟والارضا)-مواتمثلتخلق

البشر،نهاياتمثلهءقوقصرت،لةا،تحااكطقيةا،دقذلكعن!!ت

.)9(4ثالجز-ول4110شوءجت

ية:البوذفىالساوكنم!

ولذا،4ممعةأيةاره:حركةةتبر-وهرهافى،يةا:وذا،أنفه"لاثهكمما

?طلمفاشىاتلاكعدمأى،تماماالمادىالةةر،لا:وذى"الا.ورآلزمءقكان

-ةيرةبروعةوأانرداءلىبةته:صرايبرولا.(1062البترة:!أر1)اللهعمةصدت=

(652لمإقرةا:ضارا)ال،دأوالةرىيضاأثصلل،ادا.فةاةمةافىكاالأفرإدمن

ء!ذ.نتكاو!ا.لقريةباخماقوما،افردباماتعاق:ء،1ئيحرأةاقىةقنرلىمن!ياو

يدر3ماص.-ةتجهْالىضارالأاقرآنوجه،ا:اريخيةاا)و-!4منيبلنكذء-فةاطوادث

لى،وابعرىوالجدباوتامنالأكأش%ولتشاقا،تتالمثوءى،جنفىصبرل

والتزين.والانباتاطياة

الةمقالتفكبراعوداطلإمعبدالاقيورالأ-تادْعن5لم/7/58الكندىئلرصا)2(

الأرشبينالديعاضنظيراالىأتضاهالقا،ىظرإ!لفاالأتاذوتو-،/75الا-لامفى

فىا5-ورفيحسنوتصورهااللهير:يهاا)ئوالرناتما!ظوا،فنذتاللهيرييهاا)فالموات

يى(-ورة)الألا!لهذ.محندىا)بفسرعلىريدةوأالد3:ورالأ-ضاذعاقوون

-إم!نوجورا:فىأر:مةوتتمثل،عن!االلازمةوالتائج،الظريةالأعوليبرزنهأمشخا-ا

ا-ياز.أوالإنانخاق-3لقينها)ش?نظهور-2جديدمنتلمه"!الثىه

ته)المعدر.أوماد.زمانإلىالإلهىانقا-تإجعدم-4الأبرلماطاخاقأثصْن

.أكر-م1الفر3نفىالاياتالىار-لح0(/،737
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قي4يحملأو04رهـثرالذىالماهبهتصفىأو،شعرهالإإصانبهمامجاقإلاالاثم

في.الآخرن4تث!ذ.الذىا)ما-ام

نأالمحاحثينبهضمجب-؟ا"تولاعشكوكاو،مولا"اهـقصعةته-و

وإذلال)1(السياصىلالركزرفضهلة51بوذاأعطيها1)ى4ا)-لماشارة---4

البدتصراقةالواجبمنأن؟بعل!يرهاوسائلءقلةو-المهؤال1الىفس

.روا،ف!طرطوااوصت،تاساطفىواك!م

خذتحريمالىذلكويمعد،الإبذا.أوال!دوانعدمإلىالوذيةوتدءو

ى-يةلمضاقاصباموقفاالمرأةءن4ا)بوذتقف،كاالاحموم،كات!اواطيوان

علىتساعد،ولاخهاالإ؟صانحريةعلى--صىاءخبارهاإ-احتقارها-دإلىب!ل

،طفالوا،بالاطفالالإنسانبطترخيراأولانما،اكصىالم511ذا5ا-خمرار

.اطلاصقىخع!ئق

لهنبصحلمإنه-ى،ا)أ-ا+إزاءصارء4،بوذا5أواهرد؟نتولة

لموإن،ا)مثىءإهضالنظرةتطورتا،ءر7-رفىو)كن،4ءأ.ء:فىبالدخول

فما،4حيابأ-رفىبوذابهافاها)فاكلماتا)ن.أدوقعةال!ورةعلىيماتذلك

فىالإ-لامرسولءوقفإ!نو4هـو-ةينا!ائلأفرقهـاكذكرنا،ا،رأةيخص

نهابل،خيرابالأ-اه4الوصه-عاباللهصلوات-يةسلمحيث،الوداعخمابة

.)3(الةهاء4إل-:بمماأنءفهليؤفى

فإ.ة4الصداإلىتشيرنضائلمن)الهتدءوةصابمهيةاروذ"و)ذاكانت

(1)55.Buddhim... p!5!ء+".E

أ-لجت،ثفلفام"3مدق!وفوله"إم!مولكأا!هـعبةة-:بالفوىا)تبيرلاحظ)2(

ءظمابنصيرةفىالوداع-"ت!علتءواظر-)"ىؤص"ء-ذاأنإلىتسيروذلك

.بمدءاا5و52هلم4
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11و،النفسعبةالآخرين!هةيمثىترعل)ذ،قصمتهاتفقد!د؟ةسماالدداقة"ذه

.؟إذنالمجةتوجهمقفإلى4جزئيأفوسوجودتنكرأبوذيةا؟نت

لحين)ةباصدقلقدو،والرغباتطفللهوادصابالمروقفت،4اليوذ"أق

إلىاطقيقة.أهالاقيفىاقياممحتلفينمينطايمثلان،بوذا"وبح11اسيداأنبق

طب+4ءق-نحدثا)ثالا-يرة4الكلههى"أطب،فإكا!الةسحللبالأ-بةأما

وذ)كلان،ءطلمقايمونأنأ:ةىلاذلكفإن،ذأهـوو)"-بةباوأما.اطقيقة

4؟الخالصيه-44افىأوالمجردةبالفكرةيمتم-ر"لنانبذ)دُ-حء؟-بوذا

اكظروج!4ءقبوذامذمبشرةأوؤبوليمكنلذا.!ا5!ع"!خpure-ال

.(1)فدفىةكر"ق!*تأما،،4تلإ511

الهينظرونهـقيناص!ةثامنكعيراأنالصوفيةتنادراصافىصسقلاحظناوؤد

الديانة،ذ.4الماموالطاخبحيةا!عدلا!اتصور!!ءصفىالإصلاىاكصوف
عليهمءإبالدينهؤلاء4الصوؤتمنإ-لمتبعدونثموءن،اطبيفىكرةاثلة1

إماء4الإسلامفىإميناوراينذ5ظمورعلى4عاسالادلةأنمع.أك-أملطاخ

2(أالآخرعلىاجمعينالعاأحدءلبة؟دىفةطتفإقوالمسألة،4بح!اص-موفهوفى

إهد.و

ةلمسفيامذهبابكوئها،أبرذقيأ""يزؤكدا)ىالآراءجم!خمنبانرغمة

علىنرىفإننا،للهقل4المناقضامناصراأوالانفعالاتأوفةi6wiءتخلوا

-ممونوقد.اللاعقليةوالضا!سالانفعالاتفةب!ء-ك!ةأنماذلكءنالهممس

تءءاجزحتأص4قدكونهالاينةىتأخرهادكنو،ةءخأخرالظواهرهذه

الديانة.هذه

9)1(258,.ppا!ول.!أ.Comp

مدءا.وط6اسمينطبيناةصوفازملا"اكصوف،3تابنانظرا)2(
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علىبارزةدلائلواء-يرهـها،اوذاقدمو2ثارنحلفاتابوذيوناعدلقد

صمبا!!اداترتبطاىايبوادارالةبابعبد:ا؟؟الارضفىبوذاو-ود

وأ،نهأ-ناءقكسن،بوذا،إلىا(أالمنسوةةلآفارابعفىوكنرها،بوذا"

الخلفاتمقذلكوغيرلىردا.

على!4باءتولا،اغزازأوفىكراء4لهءطمعلاا"صذيةافىالإنهانإن

،بالإياب4التفيهءنوقىخ،صىالملطصفوديمذلكمعولكنه،ال!فاحوالكد

.بدا!لاولاغفه"بل،لا

-وءالةت!-4و-دباط،!-دفكألوقاليماس،4أ:وذتا5؟خمارفاانالإأإن

أما.ء:-4أ.!ماصوادالو-ِ!-ذالةاه،إ،صء-"أنالإأهانوعل،يرنقد

كلافوا.يةل!االله4خاة،ء:دالإ؟-انأنتااعتبرفقد،والإ-لامجمةاد

،ليسخلافاأخرىج!4ءق4الوذإكنو-42،مقوالإ-لامأيىجةءنبينكل

.وءضاءحمممفىكلموؤف؟يتحدد،وجودلىخلافولكنهياتحبير

،،ء!الاياء:ءسالإ.تانااء-يرت"ارزنوصيةهـا)ن:ءثلات-الةدنهإ

ءوا-3-4إلىذالمىإهدلهحاجةولا،الاهدأف4ؤةة-4)دراكهك!كانومق

؟ظرة4أمقأسىالإتانإلىالظرةءذهإتكألدُيقالو!د.يقالآض

.أضىينيةد

ءلى2،نفاكأ!رت!ى،الفءرة"-ذه-!منتنة-ااالم!يحيةأنوالواقع

ةظتأأخرىنفزلككذجدتاكنو.ءالعظسال!نوص54شراحهاايدى

ا،ذهبفىبخاصةذ)ك؟وفيدالإفالفمنلآخراالوجهالىاصه!ى1الفكر

نأ"إةولهيههـخإذهـبا"-ذاأتاعءنألمالىلاهوقوهنادُ.؟قاا)بروت!تا

1)ذى،الواتىنالإ؟15ذالم!،واتياناإة-اتكونأن"ىاديحع5تحد

E.555أ9()1 cone, Budbh
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الخيقة.علهؤخ!كَزنأن4؟ص؟،صمهالذئلته-ظؤقابحَونانيفبل

أخرشيئانمْسهالإ:سالىْيهتبرا)ذىأقإفااا)ظتاواكةكير"ذايةا3يضعوهذا-

.")1(الواخفىهومماأيةممُاأءشأ%ر!فيئاكأاْلفا!،

بصةلعهْفرداصء!حيرهتباص،والدقالحلىنيهجمافىالإنسانالإسلامرإص،و

تعاد،!ا.الاتلعلأو،الآخرءلىنبينافىاأ-دخاراءلى?-!قلعيانذا

دينءتت!ر3اءوشخانزءاضاإصلاحءِ،15ءررث-برالةذلى?رفةان؟

.لاغراضاه":تهتحةكي!+4ذلكإهدإبةىو،الإسلامإل!اءويدا)ىا،مور

فىتفقلهالادا!لقؤغرةءتا،ولىأصوطال!خات-!ن،ة"!لبوفى،إن

ت!افيةظقىأنم21من؟نثمومن،لل!لمياةء?هْإء-علاعليالقدرةنةصهالوةت

عناها/اماشى3-يةلل!ا-دكبيرإلىوالإ-لام-4اصبحصاإن.الةصاؤمظلامفى

-نحرافاول!ن،طه:4.بملجة!هااللهص:*سة.اطيرالاهـخهيأقىلاوالله،اللهصخ

ايىجيةانءنءذا!بالرغم.)3(شرالىلخيراءذالان!سوقدصورهةوانالإ؟

جيماا،تل!ق،ائاصاةوابالألم1)!اعة4واطيريرأكائية))-حادةتفرنْ-!د

.-أ"لعهروعاأوالإذمان4ثةهـنقللمدأمتماالآلأمبهذهخهـتملا

شولثموءن،ابتلاءوسيلاسا:الث-مراءيرالإ-لامْأذفىوالطريف

المت-!نءعلمابهضنجسدلتا.منههاكل،ظهرىالعطحيةيئالمواز؟لكقيمة

Man's!فس!ولأ(!طeف!0ة1342)1( in

.نانالابريهو-تانال!:ا.ءراهـ)رادة"ت.فاءاماللْهدأَ(أوغطين)ا)ةدتكاثرى)2(

اطقيريدلاالإنانأنيرىودكه،الإرادةى؟-ا:ةطبيعةذا!تأوء!)ظرفى

يمكن+القفغلصلالومن،الثر-ببايةالاناادةالاافواف-اللةففل4ب-ت

.اثسأمناطننضيق

01لمedF.ر)41!!ول5."اظهـ158 ld Philosphy؟Masterpi 3 es of W!!ا
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فىأهوا!خاإلىتركناوالا،وا)ضدةالرضاهحالىفىاللهإلىاللجو+بدواميص!نا

)ذا،الثافىاطالفىناو!فروث-نا،ا،ولاطالفىبغيناوهطفةا،ليناءا

باجموعابت!كممقالىفاطأوا!!غ!إذاش،بالشبعابت!كمءنالىفالجأوا:-تم

."وكضمطضتملاوا

قدالذينادذجمنايم:يرايفل،كاا)نمه!طة"ذهفهميساءألاويجب

،الجوعحالةفىطحامعلالحصول4،بغهاإلكلماللهإلىالا-وهالمرادأنفي:ون

هـذهفحوىإن.الىصص-"هـذهمنهة+صا)ذىبير3أداءكأايةقدونوءقْم

الرخاءعالىفىنسحاخ!اوءدم،الإفانتفوقا)ىى8ظالا)،وةةمصاطحةال!5

الرخاهعالفىأولا:)ن!رهماإلىلا--لميلتينفا"بىيحةقرذلك؟وا)صدة

--!.وقيإوزط!ى،س؟:اةا.1ء4ةوةالإأ-انيرلم)ذا،وا!"هـ44اسهوا

أعطىا)ذىهونا35ء4"ناكأنيعلم-ين4ول!ة،4الإنسانيفى)-رتهوظلم

اللهرص-اع-بإلىو!دنة-4تطامتت،والإزالةأ)سلبءلىالقادروهو

فىأما.عليهملهفضلرؤيتهوءدم،نعهتهفىإ-وتهبإشراك،اليهوالتقرب

-4بطيروالإْشانءزمثد-قوةةوقكلوهو-اللهإلىفابىوهاثدةاحالة

وأاء"ابرت4ذ-للمإذ-انان!سبومنا،جةسهإى-دودقى-اوزبسبماب

.وأءلواطهئانثة"فى4سهصدونيحولانذلدأنعل،ائ!دةا
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ألاعلامفهرس

47م2

77إبا،س

187-زمبئا ، 1 6 4 ، 1 63 ، 7 9 ، ، 4 6 ، to

77،911ونخادبئا ، 1 1 'A Ar t AV ' AI

901سيناابن

114ابخاعاس

023مسرةابن

4الرازحاتماءبو 5 ، 44 O

164(وع!فبن)المامرىاءصنابو

215حنيفةأبو0

286ربدةإوأ

163لوأبو

215الم!طالبابو

54الرازىبمرابو

531البطا.!يدينأبو

58ابيقور

24ء20،8"8615،6شالبىأحمد

32نزكورددواا

اAVأروص

2،181،022،57،211(811،5سطرار
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--ء؟ءس226تسواا-حق

73اسكندر

25بدوىسيد

512(ممال!ا)حىةاشاأ

"ء--.022،622نطوفلاأ

-*53،63،69طينفلوأ

4فىمالكرا o

722بيثالنرا

53،25،5mنتكوأوجست i ii

272،62يسوناد

361أوغسطين 0 8 ، 1 0 6 ، 4 i t

ة44أ-لميمإ

76نترسوبا

901،061فىوزاقي

642،162(نيونهمابرا،قيارة)هماابر

601-لرايدتراإر

6--ونبر 6 ، 5 1 ، 5 0 ، ' r

66،96،07-952،16-642،842(إوذث"و)ابوذ

ه!02بوكوت

322(إسالد)ل!بو

145موىهـول
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187الشثامحاكابو)س

117(الحكيم)ترمذى

101قودتوى

901ا،كو-فا-وماس

63تيلور

43ممي!

اAAجاهوء-تك

01رسجاكجان i

18-48،8فى،فضاا"ديئل-ا ، 87 ، A

(بوذا:نظرأ)ماتاجو

-j171فوكارترخ

501بر؟ثتجوز

48ىالر-و

25،2،-224ديوىجرن

21،17ملسةبوارتجون

83جيةوش

3،ذصعهرجولد

117صب

501ادكيلاقصين

94فيدارو

101دستوفيكل

35دوركابم
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301د-برج

751رتي!د

161؟ترد

16سهيإ-نإسوسيود

511،013،117الم!رىانوناذو

891أتورودلف

22يوكنارودلف

225نتالروز

841يئنر

2يم5برااياكرز 7 1 ' YYo

16يوسز

51الثررى-فعان

261طاسهر

36،511،171،811،921،491ترىافااللهيدبقسهل

901ثها

101روابنمثو

91،67،461ى؟استكرث

32،43،53،83،76خرماثءير

11برىلطا A

286حمودالحليمءجد

118ا؟يلىالكريمعبيد ، 1 1 o



-792ب

002(الش!د)رياضاكمعبد

223طابىأبىفيعل

188مبى

،2166217218-77،78،147النزالى

017،رنل

182هعلرف.

151قز-قيضسن

163ةسش

9فرتى i

14لهمموننسإسفر o

912يدفرو

511عونفر

فو؟رتجورج:أنظرفو؟رت

91باوىالفيروز

701الإسكندرىفيلون

511قارون

711قشاالقا

002كارليل

418كنمان

55فيلا

6مان
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128لينبتز

لوكرط!38

172جرردان"نرىيسلو

225لإ!مان

5بربلليةى r

188هود-سونليوتارد

43ماخ

29لرسما

49،59،101،601-سرما

22ميارماكى

33مادوجال

عتلفةاقابتحتكثيرةمواضعو16،62،63(وسلمعليهصلىالله)الرسولعد

53،615،112افبالعد

53،561،571،112الب!عد

25،911،236عمقاعود

701،111،2خ!إ-ا 4 9 ، » r ، I 8 M

74،401،711،841،185موصى

187نيرسمقدو

211حنو

101ةث.

815رر
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001،101،201ييفبرد!قولا

86درفيلىفقنيقولا

ا8iفيكلسون

115هامان

1ثد(درفى)هبلر AY

43،45بنهـو

63هرج

9هركينج i

22،56فدنجهو

28iميروسهو

701سفلبطهبرا

181دوتهيرو

43،45مهيو

22،17،27،37،89،99،761،101،701جلهه

096ج.وهكسلى

102ثردلررو

227ييردوديم

-014،5،1156-21،68،07،125،128،131بسويم

22،134يونج ، 013 ، 912 ، 96 ، 68 ، Y1`
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الصراجع!هض

بيةكعرباللف-أ

البهريمالتر6ن

الدءأيةوفلس!فتهرثدنجاا

الديئعلوم)-تاه

الإ-لامفىالديقالفكرمحديد

هباذوهبةوتيرثقاطرالتصوف

ا)هظيمالقرأنتفسير

"الإسلامفىالفل!عقانتنكير

الحيةالاديان-ممة

طينالدهرعلىالرد

الاغباررسالة

فاسفيةرسائل

ثعامابئصيرة

مق*مصهلاسكللماوادانال!ثرح

رالثربعةالعقبدة

ثالثة.طقاعمعود.د

الحلبى.طالةزالىحامدأبو

.(الانجليزيةعنءترجم)إقبالكلدُ

.0791طابراهيم"جضر!د؟لد.

.51226طالآصترىاللهعبدبنسهـل

.)الا!جلو(عودالحايمصدد.

الكهلافىحمسينشجمة/كايريفجوز

-.وتيير

آ،فنافى.الدينجمال

فىعةقغيرنثرغماوطأ-سةابن

.والاخلاقالفلسفةفىكتابنا

تحقعيئاارازىيازسبئعد-طرأبو

.كراوسبولوجمع

.مثامافي

كوبرولو(علوط)الصقلى3القاابو

موصىيوسفعدتععهراقىجمة-ولد

بق.و2ض

.حزمابن
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وصلأ4أطديثالإسلاىالن!ر

بىالشلاسعحماربا

ئتكوأوجيعتفلفة

وا،خلاقالفلسة"فى

-الأخبرةالفن

روجالمحهالماموس

الآصترى--ولك!م

--)(يةالي!ودِ)ا،ديانمقارنة

الكبرىِ(لهند-اتنابا)دناا،د!نةبىامة

فىن.خلفبناء"مقد

-/3ييإلن!لاسا111

الهلىىالهحثُفىالمسالينالعلماءمناهج

البىومناهجاطد!ثثالمنط

.!نيةثاالهلمدأر)طعَ!"8))ب!ى-د.

.بدوىسيدد.،ناسمدء..ت

؟.W!9إ8-منرابراهيمل؟4د.

.صهيبمبرأ،ايازكر.لأب001تيوىدلىْجو

.دىبازاالفيرو

بزكيابرولوكو7لإ2ِم!وط

ثابى..أحمد.د

.Quatremere/ن!رهَ.ْخلدونابق

.!الفملهامشعلىالثهر-تا؟ى

الثتافة.داراروزنتالنرانتز

رابعة.ط3قا!ودد
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